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Útdráttur 

Í rannsókn þessari verða áhrif kynbóta á afkomu íslenskra kúabúa skoðuð. Gögnin 

sem notuð eru í rannsókninni eru tvíþætt. Annars vegar eru notuð gögn úr 

rekstrarreikningi íslenskra kúabúa frá 1997 til 2003, sem fengin eru frá Hagþjónustu 

landbúnaðarins. Hins vegar eru það gögn úr skýrsluhaldi Bændasamtaka Íslands en 

þar er að finna upplýsingar um kynbótamat gripa á bæjunum. Aðferðin sem beitt er 

byggist á mati kostnaðarfalls með slembijaðargreiningu. Aðferð þessi gerir, ólíkt 

hefðbundnum aðferðum í framleiðslufræðum, ekki ráð fyrir því að framleiðendur séu 

fullkomlega hagkvæmir. Því fæst nákvæmara mat á stika líkansins þar sem ljóst er að 

sú forsenda að allir framleiðendur séu hagkvæmir er ekki raunhæf. Vegna misdreifni í 

gögnunum er einnig stuðst við handahófsúrtaksnálgun til að sannprófa niðurstöðurnar. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að kostnaður lækkar um 1,68% þegar 

kynbótamat hækkar um 1%. Einnig fást þær niðurstöður að hagkvæmni búanna eykst 

með tímanum. Athyglisvert er að nánast sömu niðurstöður fást þegar kostnaðarfallið 

er metið með slembijaðargreiningunni einni og sér og þegar það er metið með 

slembijaðargreiningu með handahófsúrtaksnálgun. 
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1 Inngangur 

Miklar breytingar hafa orðið á undanförnum árum á rekstrarumhverfi íslensks 

landbúnaðar, ekki síst hjá mjólkurframleiðendum. Gífurlegar erlendar hækkanir hafa 

orðið á aðföngum, sérstaklega á síðustu tveim árum. Má þar helst nefna áburð, 

kjarnfóður og eldsneyti. Við þær hækkanir bætist lágt gengi krónunnar og aukinn 

fjármagnskostnaður. Mikill þrýstingur er einnig á niðurfellingu verndartolla og 

annarra innflutningshafta sem minnka líkur á því að hægt sé að hækka afurðarverð á 

móti auknum kostnaði. Því þurfa mjólkurframleiðendur að leita allra leiða til þess að 

draga út kostnaði og hagræða enn meir. Ein leið til þess er að auka kynbætur til að 

hver kýr fari að mjólka meira án aukins kostnaðar. 

Takmark flestra fyrirtækja er að hámarka hagnað. Í mörgum atvinnugreinum er því 

unnið rannsóknar- og þróunarstarf sem leiðir oft af sér tækniframfarir. Rannsóknar- og 

þróunarstarf í nautgriparækt má skipta upp í tvo flokka, annars vegar þróun á aðbúnaði 

og hins vegar kynbótastarf. Því er hægt að fjalla um kynbætur á sama hátt og 

tækniframfarir.  

Mikilvægt er að sýna bændum fram á gildi kynbóta. Þar sem kynbætur mjólkurkúa 

taka nokkuð langan tíma er hætta á að bóndinn sjá ekki ávinning af ræktuninni frá ári 

til árs. Slæmt er þegar stór bú láta nautin ganga í hjörðinni sér til hagræðis og 

skammvinns gróða. Bóndinn getur séð hag sinn í því vegna tímasparnaðar við eftirlit 

beiðslis, um leið minnka líkur á uppgöngum og að beiðsli fari fram hjá bóndanum. 

Einnig sparar bóndinn kostnað við sæðingar. Þessi ávinningur er skammvænn og getur 

komið honum í koll síðar meir. 

Hér á eftir verða áhrif kynbóta á afkomu kúabúa athuguð, það er að segja hversu 

mikillar lækkunar á kostnaði er að vænta við auknar kynbætur. Ef hægt er að sýna 

betur fram á samhengi þarna á milli er það mikill hvati fyrir bændur og 

nautgriparæktendur til að leggja meiri áherslu á ræktunarstarfið. Byrjað verður á að 

fjalla stuttlega um þróun mjólkurframleiðslu og sögu kynbóta hér á landi. Þá kemur 

fræðilegur kafli þar sem farið verður yfir hagfræðileg hugtök svo sem tækniframfarir, 
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kostnað og hagkvæmni. Þar á eftir verður fjallað um aðferðafræðina sem notuð er en 

sú aðferð sem beitt verður byggist á mati kostnaðarfalls með slembijaðargreiningu (e. 

stochastic frontier analysis). Aðferð þessi gerir, ólíkt hefðbundnum aðferðum í 

framleiðslufræðum, ekki ráð fyrir því að framleiðendur séu fullkomlega hagkvæmir 

(e. efficient). Því fæst nákvæmara mat á stika líkansins þar sem ljóst er að sú forsenda 

að allir framleiðendur séu hagkvæmir er ekki raunhæf. Vegna misdreifni í gögnunum 

er einnig stuðst við handahófsúrtaksnálgun (e. bootstrap) til að sannprófa 

niðurstöðurnar. Að lokum verður farið yfir og lagt mat á niðurstöður rannsóknarinnar. 
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2 Saga og þróun nautgriparæktar á Íslandi 

Mjólkurframleiðsla á Íslandi hefur tekið nokkrum stakkaskiptum á síðastliðnum árum. 

Mikil uppbygging og tæknivæðing hefur átt sér stað og nokkur bjartsýni hefur ríkt í 

stéttinni meðal annars vegna aukinnar sölu á mjólkurafurðum.  

2.1 Mjólkurframleiðsla í tímans rás 

Á undanförnum árum hafa orðið miklar breytingar á rekstrarumhverfi kúabúa hér á 

landi. Búum hefur fækkað umtalsvert en aftur á móti hafa mörg þau bú sem eftir eru 

stækkað. Árið 2007 var meðalframleiðsla íslenskra kúabúa 170.282 lítrar
1
 samanborið 

við 82.413 lítra árið 1997, en á sama tímabili fækkaði mjólkurframleiðendum um rúm 

40% (Auðhumla, e.d).  

 Mynd 2.1 - Fjöldi framleiðenda og meðalframleiðsla á bú: Meðalframleiðsla á hvert bú hefur farið 

ört vaxandi og á sama tíma hefur búum fækkað umtalsvert. Árið 1997 voru mjólkurframleiðendur 1237 

en árið 2007 hafði þeim fækkað niður í 733. 

Athyglisvert er að skoða aukningu í meðalframleiðslu á búi samanborið við aukningu 

fjölda kúa. Á meðan meðalframleiðslan á þessum tíu árum hefur aukist um rúman 

                                                 
1
 Hér er átt við innvigtaða mjólk í afurðastöð. 

2
 Meðalframleiðsla, há- og lágildi framleiðslu eru fengin frá þeim búum sem eru í skýrsluhaldi 

Bændasamtaka Íslands. Því mætti ætla að meðaltal myndi lækka eitthvað ef öll bú væru tekin inn í, þar 



9 

 

helming hefur fjöldi kúa á hverju búi einungis aukist um tæp 40% það er að segja að 

árið 1997 voru að meðaltali 24,6 kýr á hverju búi en 2007 var meðaltalið komið upp í 

34,1 kú (Auðhumla, e.d).  

Töluverð aukning hefur orðið á framleiðslugetu íslenskra mjólkurkúa. Árið 1997 var 

framleiðsla á kú að meðaltali 4.360 lítrar
2
 (Búnaðarsamband Suðurlands, e.d) af mjólk 

á ári en árið 2007 var meðaltalið komið upp í 5.644 lítra (Bændasamtök Íslands, 

2008). Hefur meðalnytin því hækkað um tæp 30% á 10 árum. Gríðarlegur munur er þó 

á hæsta og lægsta gildi, en árið 2007 var framleiðsla lægstu búanna einungis um 3000 

lítrar á kú (Friðrik Jónsson munnleg heimild, 26. mars 2008) en þess hæsta 8.117 

lítrar
3
 (Bændasamtök Íslands, 2008). Þennan mun má að mestu leyti rekja til tveggja 

þátta, annars vegar til mismunandi fóðrunar og annars aðbúnaðar og hins vegar til 

mismunandi áherslna og árangurs í kynbótastarfi.  

 

Mynd 2.2 - Meðalársnyt skýrslufærðra kúa árin 1997 til 2007: Á þessum tíu árum hefur meðalnytin 

hækkað um  tæp 30%. 

 

                                                 
2
 Meðalframleiðsla, há- og lágildi framleiðslu eru fengin frá þeim búum sem eru í skýrsluhaldi 

Bændasamtaka Íslands. Því mætti ætla að meðaltal myndi lækka eitthvað ef öll bú væru tekin inn í, þar 

sem líklegt er að þau bú sem ekki eru í skýrsluhaldi séu með minni meðalnyt en meðalbú sem skilar 

skýrslum. Kílóafjölda mjólkur er breytt yfir í lítra með því að margfalda kílóafjölda með stuðlinum 

1,03. Hér er um að ræða árskýr. 
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2.2 Saga kynbóta mjólkurkúa á Íslandi  

Fyrstu kýrnar koma til landsins með landnámsmönnum á níundu og tíundu öld. Er 

talið víst að íslensku kýrnar séu af gömlu norrænu kúakyni, þó mönnum beri ekki 

alveg saman um nákvæmlega hvaðan (Jón Torfason og Jón Viðar Jónmundsson, 

2001). Samkvæmt erfðarannsókn sem gerð var um síðustu aldamót var staðfest að 

kýrnar væru að mestu ættaðar frá norðurhluta Noregs og Norður-Svíþjóð (Kantanen 

o.fl., 2000). Einnig er vitað að á 18. og 19. öld var smávægilegur innflutningur af 

erlendum kúm hingað til lands. Aðallega frá Danmörku en lítið er vitað um afdrif 

þeirra. Einnig má lesa í þjóðsögum að bændur hafi náð í kýr til huldufólks og sæbúa 

en líklegt er þó að þær kýr hafi ekki haft mikil áhrif á stofninn (Jón Torfason og Jón 

Viðar Jónmundsson, 2001).  

Á fyrri öldum var lítill áhugi á að kynbæta nautgripi, mun meira var lagt upp úr 

kynbótum hrossa og sauðfjár. Má segja að upphaf kynbótastarfsins megi í raun rekja 

til þess er Guðjón Guðmundsson var ráðinn búfjárræktarráðunautur árið 1902 hjá 

Búnaðarfélagi Íslands. Hann hóf fljótt að reka áróður fyrir því að auka framleiðslugetu 

kúa og útrýma göllum í kúastofninum. Þó upphaf starfsins sé rakið til Guðjóns komu 

fram nokkrir menn strax á 18. og 19. öld sem höfðu áhuga á kynbótum nautgripa. Má 

þar meðal annars nefna Ólaf Stephensen og Magnús Stephensen  en þeir eru taldir 

vera á meðal þeirra fyrstu sem flytja inn nautgripi til kynbótaræktunar hingað til lands. 

Árið 1859 var fyrsta íslenska bókin um kynbætur skrifuð, Um nautpeningsrækt, og var 

hún eftir séra Guðmund Einarsson á Breiðabólsstað á Skógarströnd. Vakti hún þó ekki 

mikla athygli. Árið 1903 var svo fyrsta nautgriparæktarfélagið stofnað í 

Hrunamannahreppi í Árnessýslu. Páll Zóphaníasson tók við sem 

nautgriparæktarráðunautur 1927 og var til 1951. Á þessu tímabili urðu miklar 

framfarir í ræktun nautgripa enda var Páll með óbilandi áhuga á ræktuninni og þekktur 

fyrir gott val á nautum til kynbóta. Á þessum árum kemur einmitt til sögunnar ein 

kynsælasta kýr Íslandssögunnar Huppa frá Kluftum en sjö synir hennar urðu þekkt 

kynbótanaut (Jón Torfason og Jón Viðar Jónmundsson, 2001).  

Fyrsta sæðingastöðin var byggð árið 1946 rétt við Akureyri en það er ekki fyrr en 

1969 sem nautastöð fyrir djúpfryst sæði var reist. Þá var fyrst hægt að flytja sæði um 
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allt land og leiddi það til aukinnar og markvissari ræktunar (Jón Torfason og Jón 

Viðar Jónmundsson, 2001).  

Miklar breytingar hafa orðið á ræktunarstarfinu. Áður fyrr var stuðst við ýmis viðmið  

sem nú til dags yrðu talin fremur undarleg. Ólafur Stephensen skrifaði ritgerð um 

uppgötvun sína að hægt væri að framleiða meira smjör úr mjólk rauðra en hvítra kúa 

(Páll Lýðsson, 2000). Séra Björn Halldórsson frá Sauðlauksdal segir frá atriðum sem 

einkenni góðan kálf. Í lýsingu hans talar hann til dæmis um að góður kálfur sé 

höfuðstór og að best sé að sveipur á hrygg kálfsins sé sem lengst frá herðakambinum. 

Einnig taldi hann að kálfar sem bornir væru með stækkandi tungli í mars og apríl væru 

betri til ásetnings en aðrir kálfar (Jón Torfason og Jón Viðar Jónmundsson, 2001).  

Árið 1974 var hafið að reikna út kynbótaeinkunn fyrir nautgripi, kynbótaeinkunn fyrir 

naut og afurðaeinkunn fyrir kýr. Hér var um að ræða sömu aðferð og hjá flestum 

öðrum þjóðum og kallast hún samtíðar samanburður (e. contemporary comparison). 

Aðferðin bar saman kýr á sama búi og tók því ekki tillit til erfðaframfara á búinu. Því 

voru einkunnir ekki samanburðarhæfar milli ára. Annar galli við aðferðina var að hér á 

landi voru notaðar ársafurðir kúa en ekki mjaltaskeiðsafurðir
4
. Þessi skekkja er þó 

ekki aðferðinni að kenna heldur mæliaðferðum hér á landi. Ástæða þess að betra er að 

nota mjaltaskeið en ársafurðir er að fyrsta mjaltaskeið hverrar kýr gefur góða mynd af 

framleiðslugetu hennar síðar meir. Ef ársafurðir kýrinnar eru notaðar er líklegt að 

fyrsta og annað mjaltaskeið hennar blandist að einhverju leyti saman og gefur það því 

ekki eins góða mynd af framleiðslugetu kýrinnar. (Ágúst Sigurðsson, 1993). 

Árið 1991 var byrjað að vinna að nýju kynbótamati, svokölluðu BLUP, en þar eru 

mjaltaskeið og tölfræðilegir útreikningar notaðir (Ágúst Sigurðsson, 1993). Í gamla 

kynbótamatinu var aðaláhersla lögð á mjólkurmagn en með nýja matinu er dregið úr 

þeirri áherslu og fleiri eiginleikar teknir inn í matið svo sem bygging gripanna. 

Heildarkynbótastuðullinn er reiknaður með væginu 44% fyrir afurðir og 8% fyrir 

hvern eftirfarandi þátt; frjósemi, frumutölu, júgur, spena, mjaltir, skap og endingu. 

Einnig er hægt að reikna út staka stuðla, einn fyrir mjólkurmagn annan fyrir júgurgerð 

og svo framvegis. Hægt er að skrifa kynbótagildi hvers nautgrips á eftirfarandi hátt: 

𝐾𝑖 =
1

2
 𝐾𝑚 + 𝐾𝑓 + 𝑎𝑖  

                                                 
4
 Með mjaltaskeiðsafurð er átt við það mjólkurmagn sem kýrin framleiðir frá burði til næsta burðar. 
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þar sem Ki stendur fyrir kynbótagildi gripsins, Km er kynbótagildi móður og Kf 

kynbótagildi föður. Að endingu er ai eigið frávik einstaklingsins (Magnús B. Jónsson, 

2008).    
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3 Fræðilegur rammi 

Takmark allflestra fyrirtækja er að hámarka hagnað eigenda þeirra, þar eru kúabú 

engin undantekning. Þegar hámörkunarvandamálið er leyst, þarf að svara tveim 

spurningum. Annars vegar er það hversu mikið á að framleiða og hins vegar hvaða 

aðföng á að nota til framleiðslunnar
5
. Ekki er þó víst að framleiðandinn hafi alveg 

frjálsar hendur hvað þetta varðar, fer það eftir þeim leikreglum sem ríkja á 

markaðnum. Rekstur íslenskra kúabúa er háður framseljanlegum mjólkurkvóta, 

bóndanum er þó ekki óheimilt að framleiða meira magn en sem nemur kvóta hans. 

Hann fær þó mun minna greitt fyrir þá mjólk sem hann framleiðir umfram kvóta en 

innan. Fyrirkomulagi á greiðslum til bænda er þannig háttað að þeir fá greitt frá 

afurðastöð fyrir innlagða mjólk og beingreiðslur frá ríkinu. Beingreiðslur eru einungis 

greiddar fyrir framleiðslu innan kvóta en afurðastöðvar geta ákveðið að greiða fyrir 

umframmjólk. Á síðustu árum hefur verið greitt allt frá nokkrum krónum til fulls 

afurðastöðvarverðs fyrir umframkvótamjólk (Pálmi Vilhjálmsson munnleg heimild, 3. 

september 2008). Erfitt getur reynst fyrir bóndann að taka ákvarðanir um hvort hann 

ætli að framleiða umframmjólk þar sem verð fyrir þá mjólk er oft ekki ljóst fyrr en 

upp úr miðju verðlagsári
6
 eða seinna. Markaður með kvóta er grunnur, framboð á 

kvóta er mjög misjafnt og stundum getur reynst erfitt að finna kaupendur og seljendur. 

Aukin eftirspurn tiltölulega fárra aðila getur þrýst verðinu fljótt upp. Það má því líta á 

umframmjólk sem nokkurskonar aukaafurð búsins. Því má ætla að bóndinn miði 

framleiðslu sína að stærstum hluta við mjólkurkvóta sinn. Þá hefur 

mjólkurframleiðandinn ekki fulla stjórn á framleiðslumagninu og takmark hans verður 

þá að lágmarka kostnað við það að framleiða ákveðið magn af mjólk.  

Skipta má kjötframleiðslu kúabúa í tvo flokka, nautakjöt og kýrkjöt. Bændur þurfa oft 

frekar að hugsa út í hvort afurðarstöðvar taki við gripunum en hvaða verð fæst fyrir 

kjötið. Við nautakjötsframleiðslu er erfitt að áætla hvaða verð muni fást fyrir kjötið að 

tveim árum liðnum, eða þegar nautið er tilbúið til slátrunar. Því er erfitt fyrir bóndann 

                                                 
5
 Mörg fyrirtæki framleiða fleiri en eina vöru og því þarf einnig að ákveða í hvaða hlutföllum á að 

framleiða þær. 

6
 Verðlagsár mjólkurframleiðslu er frá 1.september til 31. ágúst ár hvert.  
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að taka mikið tillit til þessarar framleiðslu við stjórn búsins. Einnig hindrar plássleysi 

marga bændur í því að framleiða meira kjöt. Þegar kúm er slátrað er það oftast vegna 

annarra ástæðna en tekjuöflunar. Gripurinn hentar ef til vill ekki lengur til 

mjólkurframleiðslu eða búið framleiðir of mikla mjólk miðað við kvóta sinn. Því má 

einnig kalla kjöt aukaafurð hjá mjólkurframleiðandanum. Hér á eftir verður ekki tekið 

tillit til aukaafurða í mjólkurframleiðslu.  

3.1 Tækniframfarir  

Í mörgum atvinnugreinum er unnið ötult rannsóknar- og þróunarstarf sem leiðir oft af 

sér tækniframfarir. Tækniframfarir fela í sér að hægt er að framleiða sama magn 

afurða með færri aðföngum eða meira magn með sömu aðföngum. Fer það eftir 

aðstæðum á markaði hversu stór hluti hagnaðarins, sem hlýst af tækniframförum, 

skilar sér til eigenda fyrirtækisins og hversu stór hluti skilar sér til neytenda í formi 

lægra vöruverðs. Þegar um er að ræða fullkomna samkeppni á markaði þar sem 

framleiðendur og neytendur eru verðþegar. Með öðrum orðum hver framleiðandi er 

það lítill að hann getur ekki haft áhrif á verð á markaði og framleiðendur framleiða 

einsleita vöru, munu tækniframfarir skila sér alfarið í lægra vöruverði til neytenda. Í 

raunveruleikanum er ekkert til sem heitir fullkomin samkeppni og því munu framfarir 

ætíð skila sér að einhverju leyti til framleiðandans. Rannsóknar- og þróunarstarfi í 

nautgriparækt má skipta upp í tvo flokka: annars vegar þróun á aðbúnaði, þar má 

nefna sjálfvirk gjafakerfi til fóðrunar og mjaltaþjóna til mjalta, og hins vegar 

kynbótastarf. Því er hægt að fjalla um kynbætur á sama hátt og tækniframfarir. 

Kynbætur byggjast á blöndun erfðaefnis milli einstaklinga. Ef vel tekst til og jákvæð 

breyting verður á erfðamengi kúastofnsins þannig að hver kýr framleiði meiri afurðir 

að öllu öðru óbreyttu er um hreinar tækniframfarir að ræða. Aftur á móti ef fóður 

kúnna hefur verið bætt um leið og kynbótamat hefur hækkað er óvíst hversu mikið af 

auknum afurðum er vegna kynbóta og hvað er vegna bættrar fóðrunar.  

Umfjöllun um kynbætur út frá hagfræðilegu sjónarhorni er alls ekki ný af nálinni. 

Hazel (1943) sagði frá því að eðlilegt væri að velja hvern eiginleika í kynbótamati 

með hagfræðilegu mikilvægi hans. Hlutfallslegt mikilvægi hvers eiginleika er þá háð 

því hversu mikið hagnaður eykst þegar tiltekinn eiginleiki hækkar um eina einingu. Í 

grein Groen o.fl. (1997) segir frá því að erfðafræðilegar framfarir séu tækniframþróun 

og því sé einnig eðlilegt í þessu samhengi að nýta aðferðir sem mæla áhrif 

tæknibreytinga. Í greininni er einnig fjallað um mikilvægi þess að átta sig á því að 
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fleira en afurðamagn skiptir máli þegar áhrif kynbóta eru metin. Skipta má 

eiginleikum sem hafa áhrif á hagkvæmni framleiðslu í tvo flokka: afurðir og heilsufar. 

Heilsufarseiginleikarnir auka hagkvæmni, ekki með því að auka framleiðslu, heldur 

lækka kostnað við aðföng. Neytendur hafa í vaxandi mæli áhyggjur af heilsu dýra og 

notkun sýklalyfja við framleiðslu. Með auknum afurðum á hverja kú er líklegra að 

sjúkdómar og slit komi fyrr upp og því mikilvægt að rækta heilbrigðar kýr. 

Tækniframfarir ættu því að snúast um afurðarmagn og heilsu dýranna. 

Ríkjandi venja hefur verið að hagfræðilegir eiginleikar séu metnir með því að búa til 

hermilíkan af búi og diffra líkanið síðan með tilliti til eiginleikanna sem skoða á (Daði 

Már Kristófersson og Jón Viðar Jónmundsson, 2008). Er þessari aðferð til dæmis beitt 

í de Vries (1989). Galli þessarar aðferðar er að erfitt er að hermireikna kú. Fleiri þættir 

spila inn í framleiðsluna en einungis kýrin, til að mynda skiptir bóndinn sjálfur 

gríðarlegu máli (Daði Már Kristófersson og Jón Viðar Jónmundsson, 2006). Því hefur 

verið brugðið á það ráð að reikna hagfræðilegt mat út frá gögnum úr rekstrarreikningi 

búanna, líkt og gert er í grein Daða Más Kristóferssonar og Jón Viðars Jónmundssonar 

(2006). Sú aðferð er heldur ekki laus við galla. Því þar er gert ráð fyrir því að búið 

hámarki hagnað og því takist það, það er að öll bú séu fullkomlega hagkvæm. Í þessari 

rannsókn er tekið á þessum galla. 

3.1.1 Framleiðslumöguleikamengi (e. Production possibility set) 

Framleiðslutækni (e. Production technology) einnig þekkt sem 

framleiðslumöguleikamengi er hægt að teikna líkt og á Mynd 3.1, fyrir eina afurð og 

ein aðföng. Hér táknar X aðföng til framleiðslu en Y stendur fyrir afurð. Hægt er að 

framleiða ay vörur sem gæti til dæmis verið mjólk, með ax aðföngum sem gætu til að 

mynda verið fjöldi kúa.  

Gert er ráð fyrir því að framleiðslumöguleikamengið fullnægi eftirfarandi 

eiginleikum: 

i)  0,𝑋 ∈ ϕ(X) og  𝑌, 0 ∈ ϕ(X) => 𝑌 = 0. 

ii) ϕ(X) er lokað mengi. 

iii) ϕ (X) er takmarkað fyrir hvert 𝑥 ∈ 𝑅+
𝑁. 

iv)  𝑌,𝑋 ∈ ϕ(X) =>  𝑌, 𝜆𝑋 ∈ ϕ(X) fyrir 𝜆≥1. 

v)  𝑌,𝑋 ∈ ϕ(X) =>  𝜆𝑌,𝑋 ∈ ϕ(X) fyrir 0≤𝜆≤1.  
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Fyrsti eiginleiki framleiðslumöguleikamengisins táknar að öll aðföng sem eru í 

jákvæðu magni geti að minnsta kosti framleitt enga afurð. Síðari hluti fyrsta eiginleika 

segir að ef engin aðföng eru notuð í framleiðslu þá mun ekkert verða framleitt. Annar 

eiginleikinn tryggir að til séu tæknilega hagkvæmir aðfanga- og afurðavigrar. Þriðji 

eiginleikinn ábyrgist að endanlegt magn aðfanga geti ekki framleitt óendanlegt magn 

afurða. Eiginleikar fjögur og fimm eru veikir einhalla eiginleikar sem tryggja línulega 

aukningu aðfanga og línulegan samdrátt afurða (Kumbhakar og Lovell, 2004). 

 

Mynd 3.1 – Framleiðslumöguleikamengi fyrirtækis: Hægt er að framleiða ay vörur með ax aðföngum 

eða að sama skapi er hægt að ná  ay vörum út úr ax aðföngum. 

Hægt er að skoða framleiðslutæknina frá tveim sjónarhornum, aðfanga- og afurðahlið. 

Ef framleiðslutæknina er skoðuð frá afurðasjónarhorni, er hægt að kalla jaðar 

framleiðslumöguleikamengisins framleiðslumöguleikajaðar (e. production possibility 

frontier). 

Framleiðslumöguleikajaðar sýnir mögulega samsetningu afurða með því að nota þau 

aðföng sem til staðar eru á hagkvæman hátt (Mankiw og Taylor, 2006).  

 

Mynd 3.2 - Framleiðslumöguleikajaðar fyrir framleiðslu tveggja afurða. 
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Framleiðslumöguleikajaðarinn er yfirleitt teiknaður eins og á Mynd 3.2.  Það er að 

segja miðað við minnkandi jaðarframleiðni. Er það vegna þess að yfirleitt ríkir ekki 

fullkomin staðkvæmd milli allra aðfanga. Hægt er að taka dæmi þar sem bóndi 

framleiðir tvær vörur til dæmis mjólk og kjöt. Aðföngin sem hann notar við 

framleiðsluna eru tvær gerðir nautgripa, annarsvegar gripir til mjólkurframleiðslu og 

hins vegar gripir til kjötframleiðslu.  Bóndinn ákveður að auka við sig kjötframleiðslu 

með því að slátra kúm sem ætlaðar voru til mjólkurframleiðslu en þær eru ekki jafn 

góðar til kjötframleiðslu. Því þarf meira af mjólkurkúm til að framleiða kjöt en af 

þeim gripum sem ætlaðir voru til kjötframleiðslu. Þannig að eftir því sem meira magn 

af kjöti er framleitt þarf að fórna meira magni af mjólk til að auka kjötframleiðslu um 

eina einingu. Því er framleiðslumöguleikajaðarinn hvelfdur. 

 

Mynd 3.3 – Hliðrun framleiðslumöguleikajaðarsins: Nú er möguleiki að framleiða í punkti D. 

Ef bóndinn framleiðir í punkti B eða C á Mynd 3.2 er framleiðsla hans hagkvæm. 

Hann getur þá ekki framleitt meira magn afurða úr gefnum aðföngum. Punktur A er 

óhagkvæmur þar sem bóndinn gæti fært sig nær framleiðslumöguleikajaðrinum, hann 

gæti því framleitt meira magn afurða með þeim aðföngum sem hann hefur. Aftur á 

móti er ekki hægt að framleiða í punkti D, til þess að komast í þann punkt þarf meira 

magn aðfanga eða nýja tækni við framleiðsluna. Ef tækniframfarir verða í greininni 

eins og til dæmis kynbætur, hliðrast framleiðslumöguleikajaðarinn og þá er punktur D 

mögulegur, sjá Mynd 3.3. Tækniframfarir eða aukin aðföng geta haft þau áhrif að 

jaðarinn hliðrast ekki jafnt fyrir báðar afurðir. Tækniframfarirnar gætu verið hliðhollar 

mjólkurframleiðslu þannig að jaðarinn hliðrast aðallega eða alfarið fyrir hana.  

 

 



18 

 

Framleiðslumöguleikamengið út frá aðfangasjónarhorni hefur eftirfarandi eiginleika: 

i) 𝑃 0 =  0 . 

ii) 𝑃(𝑋) er lokað mengi. 

iii) 𝑃(𝑋) er takmarkað af 𝑋 ∈ 𝑅+
𝑁 . 

iv) 𝑃 𝜆𝑋 ⊇ P X  fyrir 𝜆 ≥ 1. 

v) 𝑌 ∈ 𝑃 𝑋 =>  𝜆𝑌 ∈ 𝑃 𝑋  fyrir 𝜆 ∈  0,1 . 

Þetta eru svipaðar forsendur og áður, skilyrði fjögur og fimm eru veikir einhalla 

eiginleikar jaðarsins (Kumbhakar og Lovell, 2004). Þau skilyrði lýsa því að þegar 

aðföng aukast mun framleiðsla aldrei minnka en ef magn aðfanga dregst saman munu 

afurðir aldrei aukast.  

Einnig er hægt að skoða framleiðslutæknina út frá aðfangasjónarhorni, þá er hægt að 

kalla framleiðslumöguleikamengið, L(Y). Jaðarinn kallast jafnmagnslína og sýnir 

hann mögulega aðfangasamsetningu við að framleiða ákveðið magn afurða á 

hagkvæman hátt. Ef framleiðandi framleiðir á jaðrinum lágmarkar hann kostnað við 

að framleiða þetta ákveðna afurðamagn. 

 

Mynd 3.4 – Framleiðslutækni frá aðfangasjónarhorni: 𝑿𝟏 og 𝑿𝟐 eru aðföng til framleiðslu á vöru 𝒀. 

Ef tækniframfarir verða mun ferillinn hliðrast til vinstri, á þann hátt að minna magn 

aðfanga þarf til að framleiða tiltekið magn afurða. Ferillinn er yfirleitt teiknaður 

kúptur líkt og á Mynd 3.4 vegna þess að ekki ríkir fullkomin staðkvæmd milli 

aðfanganna.  
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Mengið L(y) hefur vissa eiginleika og þeir eru: 

i) 0 ∉ L Y  fyrir Y ≥ 0 og L 0 = R+
N . 

ii) Mengi L(Y) er lokað. 

iii) 𝑋 er endanlegt => 𝑋 ∉ L(y) ef y er óendanlegt. 

iv) 𝑋 ∈ 𝐿 𝑌 =>  𝜆𝑋 ∈ 𝐿 𝑌  fyrir 𝜆 ≥ 1. 

v) L(𝜆Y) ⊆ L(Y) fyrir 𝜆≥1. 

Hér er um að ræða svipaða eiginleika og áður. Fyrsti eiginleikinn segir frá því að ekki 

sé hægt að framleiða afurð úr engu. Þriðji eiginleikinn segir frá því að aðföng séu 

endanleg stærð og því geti framleiðsla ekki verið óendanleg. Eiginleikar fjögur og 

fimm eru veikir einhalla eiginleikar líkt og áður (Kumbhakar og Lovell, 2004). 

Vegna framleiðslustýringar í mjólkurframleiðslu er eðlilegt að skoða 

mjólkurframleiðslu með tilliti til aðfanga þar sem afurðahliðin er föst. 

3.2 Kostnaðarhugtakið 

Bókhaldsleg skilgreining á kostnaði er önnur en hagfræðileg túlkun hans. Með 

bókhaldskostnaði er átt við öll þau gjöld sem falla til á ákveðnu tímabili. Aftur á móti 

fjallar hagfræðin um fórnarkostnað. Með fórnarkostnaði er átt við það sem farið er á 

mis við þegar einum gæðum er fórnað til þess að öðlast önnur. Til að framleiða vöru 

þarf tiltekin aðföng sem verða þá ekki nýtt til annars. Spurningin er því hverju er verið 

að fórna. Hvað væri unnt að fá út úr þessum aðföngum ef þau hefðu verið notuð í 

annað, eða jafnvel hvað hefði getað verið gert annað við þá fjárhæð sem aðföngin 

voru keypt fyrir? Bókhaldslegi kostnaðurinn tekur því ekki tillit til þess sem fórnað er. 

Erfitt getur reynst að mæla fórnarkostnað og hvergi er haldið utan um slíkar 

upplýsingar, því verður að láta nægja bókhaldslegar upplýsingar um kostnað í 

greiningunni hér á eftir.  

Til skamms tíma litið er um tvennskonar kostnað að ræða, annars vegar fastan kostnað 

svo sem byggingar og tæki og hins vegar breytilegan kostnað. Breytilegur kostnaður 

getur meðal annars samanstaðið af launum vinnuafls, fóðri og áburði. Bóndinn getur 

ráðið magni breytilegs kostnaðar til skamms tíma. Hann velur því að framleiða vöru 

sína ef tekjur hans af framleiðslunni eru meiri en breytilegur kostnaður. Til skamms 

tíma mun hann ekki hugsa út í fastan kostnað því hann er þegar greiddur og fellur því 

undir það sem kallast sokkinn kostnaður. Til langs tíma litið er allur kostnaður 
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breytilegur og því mun bóndinn ekki framleiða vöru sína nema tekjur séu hærri en 

heildarkostnaður við framleiðsluna. Hér verður leitast við að lágmarka kostnað til 

skamms tíma.  

3.3 Kostnaðarfall mjólkurframleiðandans  

Aðföng mjólkurframleiðandans eru nokkur, þar má nefna fóður, fjármagn og áburð. 

Ekki ríkir fullkomin staðkvæmd milli allra aðfanga. Með aðföngum sínum framleiðir 

bóndinn eina vöru, það er mjólk. Með kostnaðarlágmörkun er framleiðandi að 

lágmarka kostnað við það að framleiða ákveðið magn afurða. Á Mynd 3.5 sést 

kostnaðarfall mjólkurbúsins, fastur kostnaður til skamms tíma er jafn og c1. Þó svo 

bóndinn ákvæði að framleiða enga mjólk á tímabilinu yrði hann alltaf að greiða fasta 

kostnaðinn. 

 

Mynd 3.5 – Kostnaðarfall mjólkurbúsins: Á myndinni sést kostnaðarfall mjólkurbúsins til skamms 

tíma. Heildarkostnaður er táknaður með C og heildarframleiðsla með y. Fastur kostnaður búsins til 

skamms tíma er c1. 

Heildarkostnaður er táknaður með 𝐶, magn afurða, í þessu tilfelli mjólk, er táknað með 

𝑦. Magn breytilegs kostnaðar er táknað með vigrinum 𝑥 𝑜  og fasts kostnaðar með 𝑥 1. 

Verðvigur breytilegs kostnaðar er 𝑤 0  og 𝑤 1 er verðvigur fasts kostnaðar. 

Tæknistuðull eða genamengi kúnna sem mælt er með kynbótastuðli þeirra er táknað 

með 𝑏.  

 

 



21 

 

Lágmörkunarvandi búsins er því : 

 𝑥 𝑜𝑤 0 + 𝑥 1𝑤 1 𝑥 0
𝑚𝑖𝑛  

s.t. 

𝑦 ≤ 𝜙 𝑥 0 𝑏,𝑦, 𝑥 1  

𝑥 𝑜 ≥ 0 

Kúabúið lágmarkar kostnað með tilliti til fastra aðfanga, kynbótastuðuls og 

framleiðslukvóta þar sem þessar stærðir eru fastar til skamms tíma, en búið getur stýrt 

breytilegum aðföngum. Búið getur aldrei framleitt meiri afurðir en sem nemur þeim 

aðföngum sem notuð eru í framleiðsluna. Búið verður því að framleiða á eða fyrir 

neðan framleiðslumöguleikajaðarinn á Mynd 3.1. Því getur 𝑦 aldrei orðið stærra en 

framleiðslumengið 𝜙 𝑥 𝑜 𝑏, y , 𝑥 1 . Ef 𝜙 𝑥 𝑜 𝑏, y , 𝑥 1 = 𝑦 er um hagkvæma framleiðslu 

að ræða, sem sagt ekki er hægt að nota færri aðföng til að framleiða afurð y (Cowell, 

2006). Gert er ráð fyrir því að bóndinn hafi enga stjórn á aðfangaverði sínu og verði 

því að taka því sem gefnu. Hægt er að skrifa kostnaðarfallið sem: 

𝐶 𝑤 0,𝑤 1,𝑏, y , 𝑥 1 =  𝑥 𝑜𝑤 0 + 𝑥 1𝑤 1 𝜙 𝑥 0 𝑏,𝑦, 𝑥 1 ≥ 𝑦, 𝑥 0 ≥ 0 𝑥 0
𝑚𝑖𝑛  

Til einföldunar er vigurinn, 𝑤 ,  verð allra aðfanga, breytilegra og fastra. 

Kostnaðarfallið hefur nokkra þekkta eiginleika, það er:  

i) Ekki neikvætt: 

 𝐶(𝑤 ,𝑦 ) > 0 fyrir 𝑤 > 0 og 𝑦 > 0 

ii) Ekki fallandi í 𝑤 : 

Ef 𝑤 ′ ≥ 𝑤  þá er 𝐶(𝑤 ′ ,𝑦 ) ≥ 𝐶(𝑤 ,𝑦 ) 

iii) Hvelft og samfellt í 𝑤 . 

iv) Einsleitt af fyrstu gráðu í aðfangaverðum: 

 𝐶 𝑡𝑤 ,𝑦  = 𝑡𝐶 𝑤 ,𝑦  , 𝑡 > 0 

v) Ekki fallandi í afurðum: 

Ef 𝑦 ≥ 𝑦 ′ þá verður 𝐶(𝑤 ,𝑦 ) ≥ 𝐶(𝑤 ,𝑦 ′) 

Fyrsti eiginleikinn skýrir frá því að ekki sé hægt að framleiða jákvætt magn afurða án 

kostnaðar, svo lengi sem aðfangaverð sé stærra en núll. Annar eiginleikinn felur í sér 

að ef einhver ein aðföng hækka í verði muni kostnaður við framleiðsluna ekki lækka.  
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Mynd 3.6 – Hvelft kostnaðarfall: C(w,y) er kostnaðarfall, en beina línan er kostnaðarfall ef 

framleiðandinn breytir ekki hlutfalli aðfanga þegar verð á aðföngum breytist. 

Liður þrjú merkir að kostnaðarfallið sé hvelft. Á Mynd 3.6 sést kostnaðarfall C(w,y), 

beina línan á  myndinni lýsir kostnaðarfalli framleiðanda sem heldur hlutföllum 

aðfanga föstum þó verð þeirra breytist. Aftur á móti mun framleiðandi sem ætlar að 

lágmarka kostnað breyta hlutföllunum, það er þegar ein aðföng verða dýrari dregur 

hann úr notkun þeirra og eykur notkun annarra aðfanga sem eru þá orðin hlutfallslega 

ódýrari. Því mun kostnaðurinn hækka minna en beina línan segir til um og því mun 

kostnaðarfallið verða hvelft. Í versta falli verður kostnaðarfallið bein lína en það er 

þegar hlutföll aðfanga eru alveg föst og engin staðkvæmd er möguleg í 

aðfangasamsetningu. Jafnframt segir liður þrjú að kostnaðarfallið sé samfellt, það er 

að engin göt séu á fallinu. Eiginleiki fjögur skýrir frá því að kostnaðarfallið sé einsleitt 

af fyrstu gráðu í aðfangaverði. Þessi eiginleiki segir að einungis hlutfallsverð skipti 

máli. Það er ef verð á öllum aðföngum hækkar í sama hlutfalli mun 

aðfangasamsetning vera sú sama. Þegar verð á öllum aðföngum hækka um helming 

mun kostnaður einnig hækka um helming við það að framleiða sama magn og áður. 

Seinasti eiginleikinn, það að kostnaðarfallið sé ekki fallandi í afurðum þýðir 

einfaldlega að kostnaður getur ekki dregist saman þegar framleiðsla er aukin 

(Chambers, 2001). 
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3.4 Kostnaðarhagkvæmni (e. Cost efficiency
7
)  

Farell (1957) stakk upp á því að hægt væri að skipta hagkvæmni framleiðenda upp í 

tvo hluta: tæknihagkvæmni (e. technical efficiency) og nýtingarhagkvæmni (e. 

allocative efficiency). Með tæknihagkvæmni er átt við að framleitt sé eins mikið af 

afurðum og aðföng leyfa eða eins lítið af aðföngum sé notað til að framleiða ákveðið 

magn afurða. Það er að segja að engin sóun verði. Nýtingarhagkvæmni er að velja 

aðföng með sem minnstum kostnaði til að framleiða ákveðið magn afurða. Það er að 

samsetning aðfanga sé í réttu hlutfalli við hlutfallsverð þeirra. Þessir tveir 

hagkvæmnistuðlar eru síðan sameinaðir í einn mælikvarða á kostnaðarhagkvæmni. 

Hægt er að skoða kostnaðarhagkvæmni frá tveimur hliðum, aðfangahlið og afurðahlið. 

Leiðirnar tvær eru jafngildar ef um fasta stærðarhagkvæmni er að ræða. Á mörkuðum 

þar sem reglur eru settar um magn afurða, líkt og framleiðslukvóti mjólkur, er betra að 

skoða hagkvæmni framleiðslu frá aðfangahliðinni þar sem afurðahliðin er föst (Coelli, 

Rao og Battese, 1998). 

 

Mynd 3.7 - Tækni-, nýtingar- og kostnaðarhagkvæmni skoðuð út frá aðfanga sjónarhorni. 

Hægt er að skoða tækni- og nýtingarhagkvæmni mjólkurframleiðanda frá aðfanga 

sjónarhorni. Framleiðandi framleiðir eina vöru 𝑌 með tvennum aðföngum 𝑋1 og 𝑋2. 

Punktur B og C (sjá Mynd 3.7) eru tæknilega hagkvæmir þar sem þeir liggja á 

                                                 
7
 Er í rauninni oftar kallað „economic efficiency“ þá sérstaklega þegar fjallað er um framleiðsluföll. En í 

tilfelli kostnaðarfalla er kostnaðarhagkvæmni notað yfir hugtakið. 
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jafnmagnslínu fyrir fullkomlega hagkvæmt fyrirtæki, en punktur A er það ekki. 

Punktur D er ekki tæknilega mögulegur. Halli jafnkostnaðarlínunnar QQ‘ sýnir 

hlutfallsleg verð aðfanga. Punktur C og D eru nýtingarhagkvæmir þar sem þeir liggja 

á þeirri línu. Punktur C er bæði tækni- og nýtingarhagkvæmur þar sem hann er bæði á 

jafnmagnslínunni og  jafnkostnaðarlínunni, því er hann kostnaðarhagkvæmur.  

Hægt er að mæla tæknihagkvæmni (TH) fyrir mjólkurbú sem hefur 

aðfangasamsetningu í punkti A með hlutfallinu: 

𝑇𝐻𝑖 = 0𝐵/0𝐴 

sem er jafngilt 1-BA/0A. Hlutfallið tekur gildi á milli núll og einn, og sýnir því hversu 

tæknihagkvæmt búið er. TH=1 þýðir að búið sé fullkomlega tæknihagkvæmt. Ef 

hlutfallsleg verð aðfanga eru þekkt er einnig hægt að reikna úr nýtingarhagkvæmni 

(NH) framleiðandans. Ef skoðað er sama bú og áður, það er bú með 

aðfangasamsetningu A, er hægt að mæla nýtingarhagkvæmni með: 

𝑁𝐻𝑖 = 0𝐷/0𝐵 

Kostnaðarhagkvæmni (KH) fyrir framleiðanda A er síðan skilgreint með hlutfallinu: 

𝐾𝐻𝑖 = 0𝐷/0𝐴 

Nú er hægt að leiða út kostnaðarhagkvæmni með því að margfalda saman 

tæknihagkvæmni og nýtingarhagkvæmni (Coelli o.fl., 1998): 

𝑇𝐻𝑖 × 𝑁𝐻𝑖 =  
0𝐵

0𝐴
 ×  

0𝐷

0𝐵
 =

0𝐷

0𝐴
= 𝐾𝐻𝑖  

  



25 

 

 

 

4 Aðferðafræði 

Hér er ætlunin að skoða samband kynbóta og kostnaðar með því tilliti að allir 

framleiðendur séu ekki fullkomlega hagkvæmir. Því verður notast við aðferð sem er 

ætluð til að meta hagkvæmni framleiðenda og gerir því ekki sjálfkrafa ráð fyrir því að 

þeir séu allir  hagkvæmir.  

Við mat á hagkvæmni fyrirtækja er notast við tvær megin aðferðir, nefnast þær 

gagnaumgjarðarfræði (e. data envelopment analysis) og slembijaðargreining. 

Aðferðirnar koma fram á svipuðum tíma eða rétt fyrir 1980. Helsti munur aðferðanna 

er að gagnaumgjarðaraðferðin felur í sér línulega bestun á meðan 

slembijaðargreiningin byggir á hagrannsóknaraðferðum (Coelli o.fl., 1998). 

Gagnaumgjarðaraðferðin er stikalaus (e. non-parametric) aðferð og því þarf ekki að 

gera ráð fyrir ákveðnu fallformi á jaðartæknina (e. frontier technology) né á 

óhagkvæmni leifaliðinn, en slembijaðargreiningin er stikuð aðferð. Auðveldara er að 

skoða framleiðslu með mörgum afurðum með gagnaumgjarðaraðferðinni. 

Slembijaðargreiningin gerir ráð fyrir tveim skekkjuliðum, önnur skekkjan er 

slembistærð, það er að segja tilviljunarkennt áfall, en hin tekur tillit til óskilvirkni 

fyrirtækja. Aftur á móti gerir gagnaumgjarðaraðferðin ráð fyrir því að allt frávik frá 

jaðrinum sé vegna óhagkvæmni, með öðrum orðum jaðarinn er forákvarðaður
8
 (e. 

deterministic) (Wadud og White, 2000). 

4.1 Slembijaðargreining  

4.1.1 Saga 

Í hefðbundnum framleiðslufræðum er gert ráð fyrir að framleiðandi sé farsæll 

hámarkandi. Að takmark hans sé að hámarka hagnað eða að sama skapi að lágmarka 

kostnað og framleiðandinn nái takmarki sínu. Framleiðandinn er því að framleiða á 

                                                 
8
 Með forákvörðuðum jaðri er átt við að framleiðsla (e. output) sé bundin að ofan með forákvarðaða 

jaðrinum og því geti framleiðandi aldrei farið yfir 100% hagkvæmni. Allur breytileiki frá jaðrinum er 

sagður vera vegna óhagkvæmni og því ekki gert ráð fyrir mæliskekkjum eða öðru tilviljunarkenndu 

suði.  
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framleiðslujaðrinum og ekkert fer til spillis, því er ekki um neina óhagkvæmni að 

ræða í framleiðslunni. Ljóst er að þó þetta sé takmark allflestra framleiðenda tekst 

þeim ekki alltaf ætlunarverk sitt. Því var þróuð aðferð þar sem ætlunarverk 

framleiðenda var enn það sama en árangur á því sviði var ekki öruggur. Hefðbundnu 

fræðin gera ráð fyrir því að öll frávik frá hámarks framleiðslu eða lágmarkskostnaði 

stafi af tilviljunarkenndu suði (e. random statistical noise), sem stendur fyrir 

mæliskekkjur og aðra óviðráðanlega þætti líkt og veður og heppni. Aftur á móti er 

skekkja slembijaðarsins tvískipt, annar skekkjuliðurinn er slembistærð þar sem 

aðferðin byggir á þeirri hefðbundnu trú að utanaðkomandi öfl stuðli að 

tilviljunarkenndu suði og seinni liðurinn stendur fyrir óhagkvæmni í framleiðslu 

(Kumbhakar og Lovell, 2004).  

Farrell (1957) var fyrstur til að meta framleiðsluhagkvæmni, verk hans höfðu áhrif á 

margan fræðimanninn og um 1970 komu upp aðferðir til að meta hagkvæmni með 

venjulegum stikuðum aðferðum eins og venjulegri aðferð minnstu kvaðrata og 

línulegri bestun á forákvarðaðan framleiðslujaðar (Stefanía Nindel og Sveinn 

Agnarsson, 2002), þar má meðal annars nefna verk Aigner og Chu (1968). Þessar 

aðferðir byggja yfirleitt á því að framleiðslujaðarinn sé forákvarðaður og hægt sé að 

meta lengd einstakra fyrirtækja frá jaðrinum með leifaliðum framleiðslufallsins 

(Stefanía Nindel og Sveinn Agnarsson, 2002). Helsti galli aðferðarinnar er að allur 

breytileiki frá jaðrinum er sagður vera óhagkvæmni og því ekki gert ráð fyrir 

mæliskekkjum og öðrum þáttum sem framleiðandinn hefur ekki stjórn á svo sem 

veðri. Í slembijaðargreiningunni er tekið á þessu vandamáli.    

Slembijaðargreiningin á rætur að rekja til tveggja ritgerða sem birtar voru með 

mánaðar millibili árið 1977 af tveim hópum sem staðsettir voru hvor í sinni 

heimsálfunni. Ritgerð  Meeusen og van den Broeck (1977) var birt í júni og ritgerð 

Aigner, Lovell og Schmidt (1977) mánuði seinna. Síðar sama ár kom út þriðja 

ritgerðin um sama efni eftir Battese og Corra (1977). Í þessum ritgerðum er gert ráð 

fyrir því að frávik frá jaðrinum geti bæði stafað af óskilvirkni og vegna 

tilviljunarkennds suðs, sem framleiðandinn getur ekki haft áhrif á. Upprunalega 

líkanið fyrir framleiðsluslembijaðar er hægt að skrifa sem: 

                                          𝑦 = 𝑓(𝑥 ;𝛽 ) ∙ exp(𝑣 − 𝑢)                                                 (1) 
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þar sem 𝑦 er framleitt magn, 𝑥  er vigur aðfanga, hér er um magn aðfanga að ræða og 

𝛽  er vigur metinna stuðla. Fyrri leifaliðurinn hefur dreifinguna 𝑣~𝑁(0,𝜎𝑣
2) og á hann 

að ná utan um tilviljunarkennt suð. Seinni leifaliðurinn 𝑢 ≥ 0 á að halda utanum áhrif 

óhagkvæmni, þar sem 𝑢 er jafnt eða stærra en núll mun framleiðandinn annað hvort 

framleiða á eða fyrir neðan slembiframleiðslujaðarinn. Ef  𝑢 = 0 er um fullkomlega 

skilvirka framleiðslu að ræða og þá er framleiðandinn að framleiða á jaðrinum. 

Meeusen og van den Broeck (1977) gerðu ráð fyrir því að 𝑢 væri veldisdreifð stærð, 

Battese og Corra (1977) gerður ráð fyrir að 𝑢 væri hálf-normaldreifð stærð en Aigner, 

Lovell og Schmidt (1977) skoðuðu báðar þessar dreifingar fyrir leifaliðinn. Aðferð 

hámarkslíkinda (e. maximum likelihood) er notuð til að meta stuðla líkansins, meðal 

annars eru stikar metnir fyrir 𝛽 og fyrir dreifni 𝑢 og 𝑣 það er 𝜎𝑢
2 og 𝜎𝑣

2. Samsetti 

leifaliðurinn er ekki samhverfur heldur neikvætt skekktur og er ekki með meðaltal 

jafnt og núll. Er það vegna þess að slembistærðin getur bæði tekið jákvæð og neikvæð 

gildi en óhagkvæmnileifaliðurinn getur einungis verið jafn eða stærri en núll. Þegar 

stuðlarnir hafa verið metnir er hægt að meta meðal tæknióhagkvæmni með 𝐸 −𝑢 =

𝐸 𝑣 − 𝑢 = −𝜎𝑢  þegar gert er ráð fyrir því að 𝑢 sé veldisdreift og 𝐸 −𝑢 =

𝐸 𝑣 − 𝑢 = −(
2

𝜋
)1/2𝜎𝑢  þegar 𝑢  er hálf-normaldreift (Kumbhakar og Lovell, 2004).  

Í upphafi var aðferðin einungis notuð fyrir þversniðsgögn og framleiðsluföll, en 

fljótlega fóru menn að þróa líkön þar sem hægt var að meta kostnaðarföll og 

hagnaðarföll. Schmidt og Lovell (1979, 1980) útvíkkuðu aðferðina fyrst fyrir 

kostnaðarfall. Nú er einnig búið að þróa líkön þar sem notast er við þversniðsgögn 

með tímavídd (e. panel data). Skilgreindar hafa verið fleiri dreifingar fyrir 

óhagkvæmnileifaliðinn meðal annars stýfð normaldreifing og gamma dreifing.  

4.1.2 Líkan Battese og Coelli (1992)   

Í rannsókn þessari verður að miklu leyti stuðst við líkan Battese og Coelli (1992), með 

þeim breytingum að hér verður notast við kostnaðarfall en ekki framleiðslufall líkt og 

þar er gert.  

Kostnaðarhagkvæmni breytileg eftir tíma 

Þegar þversniðsgögn með tímavídd eru notuð til að meta slembijaðar er annað hvort 

gert ráð fyrir því að kostnaðarhagkvæmni sé óháð tíma (e. time-invariant), það er að 

tæknihagkvæmni og nýtingarhagkvæmni sé föst yfir tíma hjá hverjum framleiðenda. 
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Þá eru engar tæknibreytingar eða breytingar á hlutfalli aðfanga
9
 leyfðar hjá 

framleiðandanum yfir tímabilið. Er þetta frekar óraunhæf forsenda sérstaklega þegar 

um langar tímaraðir er að ræða. Hinn möguleikinn er að leyfa tæknibreytingar og 

breytingar á hlutfalli aðfanga hjá hverjum framleiðanda yfir tímabilið. Verður 

síðarnefnda leiðin farin hér. 

Leifaliðir 

Kostnaðarfall kúabúa má skrifa sem: 

                                                 𝐶𝑖𝑡 = 𝑓 𝑔 𝑖𝑡 ;𝛽  exp(𝑣𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡)                                     (2) 

þar sem 𝐶𝑖𝑡  er heildarkostnaður framleiðanda 𝑖 á tíma 𝑡. 𝑓 𝑔 𝑖𝑡 ;𝛽   stendur fyrir 

fallform kostnaðarfallsins, 𝑔 𝑖𝑡  stendur fyrir vigur aðfanga og annarra skýribreyta 

framleiðanda 𝑖 á tíma 𝑡. Hér var ákveðið að tákna aðfangavigur með 𝑔 𝑖𝑡  í stað þeirrar 

hefðbundnu venju að tákna hann með 𝑥 𝑖𝑡 . Þar sem 𝑥  hefur táknað magn aðfanga en 

hér mun 𝑔 𝑖𝑡  tákna verð þeirra og aðrar skýribreytur, sem eru kynbótastuðull og fastur 

kostnaður. Vigurinn 𝛽  stendur fyrir metna stuðla líkansins. Líkanið inniheldur 

tvískiptan skekkjulið þar sem 𝑣𝑖𝑡  stendur fyrir tilviljunarkennt suð og 𝑢𝑖𝑡   stendur fyrir 

óhagkvæmni. Þegar um kostnaðarfall er að ræða stendur óhagkvæmnistuðullinn fyrir 

kostnaðarhagkvæmni, það er  tæknióhagkvæmni og nýtingarhagkvæmni, en þegar 

slembijaðargreining er gerð á framleiðslufalli skilar óhagkvæmnileifaliðurinn einungis 

tæknióhagkvæmni.  

Battese og Coelli (1992) gera ráð fyrir því að hægt sé að lýsa 𝑢𝑖𝑡  á eftirfarandi hátt:              

                   𝑢𝑖𝑡 = 𝜂𝑖𝑡𝑢𝑖 =  exp −𝜂 𝑡 − 𝑇   𝑢𝑖 ,     i=1,2,...,N og t=1,2,...,T                (3) 

𝜂 er óþekktur stiki sem þarf að meta. Ef síðasta tímabil greiningarinnar er skoðað, það 

er tímabil 𝑇, hjá framleiðanda 𝑖 veður  𝑢𝑖𝑡 = 𝑢𝑖  þar sem exp(−𝜂 𝑡 − 𝑇 ) er jafnt og 

einn þegar 𝑡 = 𝑇. Slembibreytan 𝑢𝑖  getur því verið túlkuð sem mat á óhagkvæmni í 

framleiðslu kúabús 𝑖 á seinasta tímabilinu. Fyrir önnur tímaskeið en lokatímabilið er 

óhagkvæmni framleiðandans jöfn margfeldi óhagkvæmni hans á undangengnu 

tímabili og gildi veldisfallsins exp(−𝜂 𝑡 − 𝑇 ). En gildi veldisfallsins fer eftir 𝜂 og 

                                                 
9
 Hér er átt við að nýtingarhagkvæmnin sé föst stærð yfir tíma. Því er hlutfall aðfanga fast yfir tíma svo 

lengi sem hlutfallsverð þeirra breytast ekki. Ef hlutfallsverð aðfanga breytist á tímabilinu, mun hlutfall 

aðfanga breytast í sama hlutfalli. 
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þeim fjölda tímabila sem eftir eru þangað til lokatímabilinu er náð, það er –  𝑡 − 𝑇 ≡

𝑇 − 𝑡. Ef stikinn 𝜂 er jákvæður verður – 𝜂(𝑡 − 𝑇) ≡ 𝜂(𝑇 − 𝑡) sem getur aldrei orðið 

neikvæð stærð svo exp(−𝜂 𝑡 − 𝑇 ) ≥ 1 sem gerir það að verkum að 𝑢𝑖𝑡 ≥ 𝑢𝑖 , sem 

þýðir að óhagkvæmni fer vaxandi með tímanum. Aftur á móti ef stikinn 𝜂 er 

neikvæður þá verður 𝑢𝑖𝑡 ≤ 𝑢𝑖  og þá fer óhagkvæmni minnkandi með tímanum. Einnig 

getur 𝜂 að sjálfsögðu verið jafnt og núll og þá stendur hagkvæmni í stað yfir tímabilið. 

Þar sem stærðin exp(−𝜂 𝑡 − 𝑇 ) er sú sama fyrir alla framleiðendur, er röðun 

framleiðendana alltaf sú sama, það er að segja sá framleiðandi sem er hagkvæmastur 

er það allt tímabilið. Líkanið tekur því ekki tillit til þess að framleiðandi geti verið 

hlutfallslega óhagkvæmur í upphafi tímaskeiðsins en síðar orðið hlutfallslega 

hagkvæmari þegar líða fer á tímabilið (Coelli o.fl., 1998).  

Í líkaninu er gert ráð fyrir því að leifaliðirnir séu: 

i) 𝑣𝑖𝑡~𝑖𝑖𝑑 𝑁(0,𝜎𝑣
2) 

ii) 𝑢𝑖𝑡~𝑖𝑖𝑑 𝑁+(𝜇,𝜎𝑢
2) 

iii) 𝑢𝑖𝑡  og 𝑣𝑖𝑡  eru óháðir hvor öðrum og óháðir skýribreytunum. 

Tilviljunarkennda suðið, 𝑣𝑖𝑡  er normaldreift með meðaltal núll og dreifni 𝜎𝑣
2. En 𝑢𝑖𝑡   

er stýfð normaldreift (e. truncated normal distribution), með meðaltal 𝜇 og dreifni 𝜎𝑢
2. 

Stýfða normaldreifingin er almennari útgáfa af hálf-normaldreifingunni. Hún er fengin 

með því að takmarka normaldreifinguna við núll líkt og sést á Mynd 4.1.  

Hægt er að meta tíðasta gildi (e. mode) dreifingarinnar líkt og aðra stuðla í líkaninu. 

Dreifingin getur því tekið mörg form allt eftir því hvað 𝜇  er stórt og hvaða formerki er 

á því. Hægt er að setja tíðasta gildi dreifingarinnar jafnt og núll en þá er búið að gera 

hana hálf-normaldreifða (Coelli o.fl., 1998).  

Ein helsta gagnrýni slembijaðaraðferðarinnar er að ekki er nein ákveðin aðferð til að 

velja hvaða dreifing hentar best á óhagkvæmnileifaliðinn. Veldisdreifing og hálf-

normaldreifing sem fyrst voru notaðar í slembijaðargreiningu gera ráð fyrir því að 

tíðasta gildi sé jafnt og núll, en það þýðir að mestar líkur eru á óhagkvæmni nálægt 

núlli. Þetta bendir til frekar mikillar hagkvæmni og á því ef til vill ekki alltaf við. 

Þessar dreifingar gefa því ekki mikinn sveigjanleika og þess vegna fóru fræðimenn að 

skoða fleiri dreifingar. Ein leið til að bæta sveigjanleikann er að tíðasta gildið sé ekki 

fast í núlli. Meðal þeirra dreifinga sem hafa þennan eiginleika eru stýfð 
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normaldreifing og tveggja stika gamma dreifing. Dreifingarnar hafa í för með sér 

flóknari reikniaðferðir, þó eru færri reiknivandamál tengd stýfðu normaldreifingunni 

en gamma dreifingunni (Coelli o.fl., 1998). Því varð stýfð normaldreifing fyrir valinu í 

þessari rannsókn. 

 

 

Mynd 4.1 - Stýfð normaldreifing með meðaltal jafnt og -0,5 , 0 og 0,5. 

Niðurstöður greiningarinnar verða háðar dreifingu óhagkvæmni leifaliðarins. Meðal 

hagkvæmni er háð dreifingunni og einnig mat á stuðlum líkansins en röðun 

framleiðenda er ekki jafn tengd henni (Kumbhakar og Lovell, 2004). Greene (1990) 

notaði slembijaðargreiningu til að meta kostnaðarfall með ýmsum dreifingum. Mat 

hann meðal hagkvæmni og fékk mjög áþekkar niðurstöður á milli dreifingarforsenda. 

Kumbahakar og Lovell (2004) reiknuðu fylgnina milli hagkvæmninnar og var hún 

einnig nokkuð há. Ef þetta eru almennar niðurstöður skiptir dreifingarforsendan ekki 

höfuðmáli fyrir niðurstöðurnar.  

Cobb-Douglas kostnaðarfall 

Illmögulegt er að finna hið rétta fallform á kostnaðarfallið og því þarf að velja form 

sem hentar greiningunni sem best. Hér verður notast við Cobb-Douglas fallform til að 

meta kostnaðarslembijaðar. Cobb-Douglas fallformið hefur þann galla að ekki er hægt 
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að gera ráð fyrir tveim afurðum án þess að brjóta beygju (e. curvature) skilyrði í 

aðfangarúmi (e. output space). Í þessari rannsókn er einungis gert ráð fyrir einni afurð 

og því kemur þessi galli fallformsins ekki að sök. Annar galli við Cobb-Douglas fallið 

er að ef framleiðslutæknin er flóknari en framsetning Cobb-Douglas gerir ráð fyrir 

mun það hafa áhrif á leifaliðina. Getur það leitt til bjagaðs mats á óhagkvæmninni og 

getur einnig haft áhrif á aðra stuðla líkansins (Kumbhakar og Lovell, 2004). Helsti 

kostur þess er hversu einfalt fallformið er og hentar því vel fyrir lítil gagnasöfn eins og 

það sem notað er í þessari rannsókn. Flóknara fallsamband gæfi litla marktækni og því 

mun einfaldleiki Cobb-Douglas vega upp á móti seinni galla þess að minnsta kosti 

fyrir lítil gagnasöfn. Fallformið er mjög útbreytt og mikið notað í rannsóknum. Til að 

meta slembijaðarkostnaðarfallið verður aðferð hámarkslíkinda notuð. Hægt er að 

skrifa kostnaðarfallið upp sem: 

      𝑙𝑛𝐶𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽𝑘 𝑙𝑛𝑏𝑖𝑡 + 𝛽𝑦 𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡 +  𝛽𝑛 𝑙𝑛𝑤𝑛𝑖𝑡𝑛 +  𝛽𝑞 𝑙𝑛𝑧𝑞𝑖𝑡𝑞 + 𝑣𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡         (4) 

Þar sem 𝐶𝑖𝑡  er heildarkostnaður framleiðanda 𝑖 á tíma 𝑡, 𝑏𝑘  er kynbótastuðull, 𝑦𝑖𝑡  er 

magn framleiðslu framleiðanda 𝑖 á tíma 𝑡. Aðfangaverð eru táknuð með 𝑤𝑛𝑖𝑡  og fastir 

liðir eru táknaðir með 𝑧𝑞𝑖𝑡 . Kostnaðarfallið þarf að vera einsleitt af fyrstu gráðu í 

aðfangaverði því þarf að setja band á jöfnu (4) áður en hún er metin, það er 𝛽𝑘 = 1 −

 𝛽𝑛𝑛≠𝑘 . Sjá má útleiðslu líkindafallsins í Viðauka I. 

Þar sem tekinn er lógaritmi af öllum stærðum fallsins er auðvelt að túlka stikana, hver 

stiki táknar þá prósentubreytingu sem kostnaður hækkar ef breytan hækkar um eitt 

prósent. Þannig er hægt að túlka 𝛽𝑘  sem þá prósentuhækkun sem kostnaður mun 

aukast um ef kynbótastuðullinn hækkar um eitt prósent. Að sjálfsögðu er þó reiknað 

með því að sá stuðull hafi neikvætt formerki og lækki því kostnað. 

4.2 Misdreifni (e. Heteroskedasticity) 

Niðurstaða líkansins hér að ofan getur aldrei orðið betri en þær forsendur sem gefnar 

eru. Ef til að mynda þær forsendur sem gengið er út frá fyrir dreifni leifaliða eru 

rangar verður mat á stikum líkansins einnig rangt. Í líkaninu hér á undan er gert ráð 

fyrir því að leifaliðir líkansins séu einsleitt dreifðir (e. homoskedastic), það er að segja 

að dreifni leifaliðanna sé fasti. Nokkuð algengt er að leifaliðir séu misdreifðir, það er 

að fylgni sé á milli leifaliðanna og stærðar-tengdra eiginleika mælinganna. Í 

hefðbundnu línulegu aðhvarfsmódeli eru áhrif misdreifni ekki veruleg, metlar eru enn 
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samkvæmir (e. consistent) og óbjagaðir, en eru ekki lengur bestu línulegu óbjöguðu 

metlarnir það er þeir eru ekki skilvirkir. Í slembijaðargreiningu eru áhrif misdreifni 

aftur á móti alvarlegri. Misdreifni getur komið upp í öðrum hvorum eða jafnvel báðum 

leifaliðum líkansins og getur haft áhrif á mat stika líkansins (Kumbhakar og Lovell, 

2004). Þegar gögnin í þessari rannsókn voru skoðuð kom í ljós að um misdreifni var 

að ræða í óhagkvæmnileifaliðnum og því er óvíst hversu nákvæmar niðurstöður 

líkansins eru. Misdreifnin gæti helst stafað af því að bú eru mjög mismunandi bæði 

hvað varðar staðsetningu og stjórnun. Misjafnt veðurfar er á milli landshluta og 

bændur eru mis natnir við vinnu sína. Til eru aðferðir til að leysa þetta vandamál, til 

dæmis er hægt að nota vægisaðferð (e. method of moments). Battese og Coelli (1995) 

komu með nýtt líkan þar sem þetta vandmál er leyst, en þá er slakað á þeirri forsendu 

að óhagkvæmnileifaliðurinn 𝑢𝑖  sé einsleitt dreifður. Þetta líkan var prófað en mat á 

stikunum var ómarktækt. Greene (2002) kom fram með aðferð sem leitast við að 

greina á milli áhrifa sem eru sérstæð fyrir hvern framleiðanda og óhagkvæmniáhrifa. 

Það er þó erfitt að greina á milli þessara liða og því ekki öruggt að rétt niðurstaða fáist 

(Greene, 2003). Hér var því ákveðið að fara aðra leið til að auka gæði líkansins en það 

er svokölluð handahófsúrtaksnálgun. 

4.3 Handahófsúrtaksnálgun 

Upphafsmaður handahófsúrtaksnálgunarinnar er maður að nafni Efron (1979) og er 

aðferðin notuð til að fá mat á eiginleika metla með því að nota endurtekið úrtak úr 

sama gagnasafninu. Nafn aðferðarinnar „Bootstrap“ á rætur að rekja til orðatiltækisins 

„to pull oneself up by one´s bootstrap
10

“ sem þýðir að reiða sig á eigin úrræði (Efron 

og Tibshirani, 1998). Í fyrstu voru margir hagfræðingar efins um notagildi 

aðferðarinnar þar sem hún virkaði eins og töfrabragð, þar sem viðbótarupplýsingar eru 

dregnar fram úr upprunalega gagnasafninu  (Brooks, 2002). Hér er þó að sjálfsögðu 

ekki um neinar aukaupplýsingar að ræða heldur nýtir aðferðin betur þær upplýsingar 

sem er að finna í gagnasafninu. 

Nokkrar útgáfur eru til af aðferðinni, en margar þeirra gera ráð fyrir því að leifaliðirnir  

séu óháðir og einsleitt dreifðir. Þó eru til aðferðir sem slaka á þeirri forsendu sem er 

                                                 
10

 Margir telja að orðatiltækið komi úr bókinni „Singular Travels, Campaigns and Adventures of Baron 

Munchausen”, eftir Rudolph Erich Raspe frá 1786. En þar segir frá því þegar aðalsögupersónan Baron 

Munchhausen kemst upp úr djúpu vatni með því að draga sig upp á skóreimunum sínum (Efron og 

Tibshirani, 1998). 



33 

 

nauðsynlegt ef um misdreifni er að ræða. Má þar nefna villta handahófsúrtaksnálgun 

(e. wild bootstrap) sem Liu (1988) kom fram með og pöruð handahófsúrtaksnálgun (e. 

pairs bootstrap) sem Freedman (1981) kom með og verður notuð hér.  

Aðferðin er afar einföld, tekið er úrtak úr þýðinu og verður úrtakið að vera lýsandi 

fyrir þýðið. Úrtakið í þessari rannsókn inniheldur 683 mælingar fyrir 229 bú yfir sjö 

ára tímabil. Gert er ráð fyrir því að búin séu óháð hvert öðru. Hér er fjöldi mælinga 

229 þar sem það er fjöldi búa í úrtakinu. Nú eru 229 bú dregin úr úrtakinu með 

endurtekningu, það er að segja hvert bú getur verið valið oftar en einu sinn og sum eru 

aldrei valin. Ástæða þess að hér er ekki talið að úrtakið innihaldi 683 mælingar er 

vegna þess að ef bú er valið verður það að innihalda öll þau ár sem það er í 

gagnasafninu. Óháðu og háðu breyturnar eru alltaf valdar í pörum. Það er að segja 

allar mælingar sem fylgja búinu eru teknar með, það er heildarkostnaður, verð á 

kjarnfóðri, verð á gróffóðri og svo framvegis. Þegar þessu er lokið er reiknað út mat á 

þeim stuðlum líkansins sem áhugaverðir eru með slembijaðargreiningu. Ólíkt því sem 

áður var gert er hér ekki búið að setja ákveðna dreifingu á leifaliðina, heldur er 

einungis mat á stikunum reiknað út með aðferð hámarkslíkinda. Aðferðin er því 

óstikuð. Síðan er þetta margendurtekið, hér verður þetta endurtekið 1000 sinnum. 

Matið á stikunum verður ólíkt eftir því hvaða mælingar voru dregnar úr úrtakinu og 

því fæst dreifing á stuðlana. Það sem aðferðin hefur fram yfir líkanið á undan er að nú 

er hægt að draga ályktanir án þess að gefa sér dreifingu á leifaliðina þar sem dreifingin 

sem fæst verður dreifing gagnanna sjálfra. 

Hægt er að reikna út öryggisbil fyrir stika líkansins með því að raða stikunum í 

stærðarröð. Ef reikna á 95% öryggismörk fyrir metnu stikana er einfaldlega tekið 

2,5% lægsta og hæsta gildi meðal metnu stuðlana.  

Handahófsúrtaksnálgunin er þó ekki gallalaus, einn gallinn er að þó aðferðin sé 

samkvæm í stórum gagnasöfnum hefur hún enga þekkta eiginleika í litlum. Aðferðin 

hefur einnig verið þekkt fyrir að gefa of jákvæðar niðurstöður, það er hún hafnar of oft 

sönnum núlltilgátum (Daði Már Kristófersson, 2007).  Útlagar geta líka haft mikil 

áhrif í þessari aðferð og er þá niðurstaðan háð því hversu oft þeir eru valdir (Brooks, 

2002). Því var reynt að eyða þeim út úr gagnasafninu.  

Einn galli sem á sérstaklega við paraða handahófsúrtaksnálgun er að aðferðin setur 

engin höft á 𝛽,  svo ef það á að prófa einhver höft þá þarf að breyta prófunarstærðinni. 
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Ef við skoðum tilgátupróf með t dreifingu og ætlum að prófa tilgátuna að 𝛽 = 𝛽0 

fáum við prófhendinguna: 

𝜏 =
𝛽 − 𝛽0

𝜎𝛽 
 

þar sem 𝛽  stikinn er metinn í líkaninu og 𝜎𝛽  er staðalfrávikið. En til að 

handahófsúrtaksnálgunarprófið sé gilt verðum við að nota handahófsúrtaksnálgunar 

prófhendingu. 

𝜏𝑗
∗ =

𝛽 𝑗
∗ − 𝛽 

𝜎𝛽 𝑗
∗

 

Þar sem 𝛽 𝑗
∗ er mat á 𝛽 úr úrtaki 𝑗 og 𝜎𝛽 𝑗

∗ er staðalfrávik. Þar sem matið á 𝛽 ætti að 

meðaltali að vera jafnt og 𝛽 , á núlltilgátan sem prófuð er með 𝜏𝑗
∗ að vera sönn fyrir 

aðferðina (MacKinnon, 2006). Hægt að reikna út sérstakt p-gildi fyrir 

handahófsúrtaksnálgunina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

 

5. Gögn 

Gagnasafninu sem notast var við má skipta í tvennt. Annars vegar voru það 

upplýsingar um rekstur kúabúa sem fengnar voru úr búreikningum sem Hagþjónusta 

landbúnaðarins heldur utanum. Hins vegar gögn úr skýrsluhaldi Bændasamtaka 

Íslands en þar er að finna upplýsingar um kynbótamat gripa á bæjunum. Bæði þessi 

gagnasöfn innihalda bú af öllu landinu og má því ætla að þetta sé nokkuð gott 

þversnið af íslenskum kúabúum. Þessi gagnasöfn voru síðan keyrð saman þannig að 

upplýsingar fást um rekstur og kynbótamat hvers kúabús sem skiluðu búreikningum 

árin 1997-2003. Gagnasafnið innihélt í fyrstu 885 mælingar, en í 175 mælingum 

vantar upplýsingar um verð á gróffóðri, verð á kjarnfóðri, kynbótastuðul, upplýsingar 

um magn kvóta eða upplýsingar um vaxtakostnað. Algengast var að vantaði 

upplýsingar um magn á kjarnfóðri og því var ekki unnt að reikna út verð kjarnfóðurs, 

þar af leiðandi var þeim mælingum eytt út. Einnig var 19 mælingum sleppt vegna 

augljósrar rangrar skráningar, átti það aðallega við um verð á kjarnfóðri, en þó var ein 

mæling tekin út vegna óvenju hás kostnaðar á gróffóðri og önnur vegna óeðlilegs 

vaxtakostnaðar. Að lokum voru sjö mælingar teknar út vegna þess að vaxtakostnaður 

var neikvæð stærð og þar sem náttúrulegur lógaritmi er tekinn af gögnunum skila þær 

stærðir villu. Að þessu loknu inniheldur gagnasafnið 683 mælingar um 229 kúabú yfir 

sjö ára tímabil, 1997-2003. Gagnasafnið inniheldur ójöfn þversniðsgögn með tímavídd 

(e. unbalanced panel data) og því eru ekki mælingar fyrir öll bú öll árin. Að meðaltali 

eru þrjár mælingar frá hverju búi, lægsta gildi er ein mæling en hæsta er sjö.  

Kostnaður hvers bús er reiknaður á eftirfarandi hátt. 𝐶 er heildarkostnaður hvers bús, 

𝑥𝑘  er magn kjarnfóðurs og 𝑤𝑘  verð kjarnfóðurs, 𝑥𝑔  er magn gróffóðurs og 𝑤𝑔  er verð 

gróffóðurs, 𝑥𝑠  eru heildarskuldir og 𝑤𝑠  eru vextir af skuldum og 𝑧 er fastur kostnaður: 

𝐶 = 𝑥𝑘 ∙ 𝑤𝑘 + 𝑥𝑔 ∙ 𝑤𝑔 + 𝑥𝑠 ∙ 𝑤𝑠 + 𝑧 

Hér er um nokkuð takmarkaða skilgreiningu að ræða en ómögulegt er að hafa allar 

stærðir sem tilheyra kostnaði með þar sem lítil marktækni myndi fást úr 

niðurstöðunum. Hér eru stærstu kostnaðarliðir mjólkurbúsins teknir með. 
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Verð kjarnfóðurs 𝑤𝑘  er fundið með því að deila kostnaði kjarnfóðurs í magn hans. 

Fóðurþörf mjólkurkúa er reiknuð út í fóðureiningum þar sem kýrin þarf ákveðið 

margar fóðureiningar til viðhalds og mjólkurframleiðslu. Í góðu heyi eru um 0,8 

fóðureiningar. Kostnaður gróffóðurs er samanlagður kostnaður heimaaflaðs heys og 

heykaupa, verðið er síðan fundið með því að deila kostnaðinum í magn kílós heys á 

búinu. Kíló heys var fundið með því að margfalda fóðureiningar heys á búinu með 

stuðlinum 1,25
11

, þetta eru ekki nákvæmir útreikningar þar sem gæðamunur getur 

verið á heyi milli ára og milli búa. Heildarskuldir eru samanlagðar skammtímaskuldir 

og langtímaskuldir. Verð á fjármagni er því fundið með því að deila heildarskuldum í 

vaxtagjöld tímabilsins. Fastur kostnaður samanstendur af launum og launatengdum 

gjöldum, viðhaldi útihúsa, vélum og tækjum, viðhaldi girðinga, tryggingum, sköttum, 

rafmagni, hitaveitu, leigugjöldum, rekstrarkostnaði vörubifreiða, rekstrarkostnaði 

bifreiða og ýmsum öðrum kostnaði. Ekki eru til magntölur yfir fastan kostnað og því 

er ekki hægt að reikna út verð á þennan lið. Þess vegna verður að láta nægja 

upplýsingar um heildarkostnað. Hægt er að gera ráð fyrir því að gæði séu í réttu 

hlutfalli við verð á föstum kostnaði. Það er að segja að hærra verð lýsi meiri gæðum 

t.d. betra viðhaldi útihúsa. Þetta er ef til vill ekki alveg rétt þar sem til að mynda einn 

bóndi gæti fengið afslátt af tryggingum sínum og annar fengið gott verð frá birgja á 

girðingarefni.   

Tafla 5.1 - Meðaltal og staðalfrávik gagnanna.  

 

Talsverður munur virðist vera á hversu natnir bændur eru að færa inn alla liði í 

búreikningana og einnig hversu nákvæm skráningin er. Þó búið sé að taka út augljósar 

öfgafærslur geta enn verið til staðar rangfærslur. Óeðlilegur munir er til að mynda á 

hæsta og lægsta gildi verðs á kjarnfóðri, þó svo búið sé að taka út óeðlilegustu 

                                                 
11

 0,8 FE/kg=1,25 kg/FE. 

Breyta Eining Tákn Meðaltal Staðalfrávik 

Verð á gróffóðri kr/kg wg 5,42 2,61 

Verð á kjarnfóðri kr/kg wk 35,5 10,89 

Verð á fjármagni kr/kr ws 0,09 0,04 

Fastur kostnaður kr z 1.810.100,32 1.198.853,12 

Heildarkostnaður kr C 5.159.725,85 3.098.748,55 

Kynbótastuðull Meðaltalseinkunn b 100,65 2,34 

Kvóti lítrar Y 118.328,95 53.261,46 
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mælingarnar. Lægsta gildið er um 12 krónur en það hæsta um 100 krónur á kíló. 

Sjaldan hefur verið mikill munur á opinberum verðskrám fóðurbætissala hér á landi, 

svo erfitt er að átta sig á því í hverju þessi munur er fólginn. Eins er töluverður munur 

á verði gróffóðurs. Það gæti meðal annars stafað af því að  bændur stundi heysölu sem 

þeir telja ekki fram eða að bóndinn, til dæmis vegna tilboðs birgja, kaupir tvöfaldan 

skammt af áburði eða rúlluplasti sama árið en líkanið hefur ekki þann eiginleika að 

leiðrétta fyrir þeirri skekkju.   

Til að reikna út kynbótastuðul hvers bús var byrjað á að finna út kynbótastuðul hverrar 

mjólkurkýr á býlinu. Kynbótastuðullinn sem kýrin fær er í raun kynbótastuðull föður 

hennar og er kynbótagildi föðurins reiknað út frá öllum forfeðrum og afkomendum 

hans. Ástæða þess að sú leið er valin er að kynbótastuðull föður er mun nákvæmari en 

kynbótastuðull kúa. Í þeim tilvikum sem upplýsingar skorti um faðerni á kúm eða þær 

voru undan heimanauti var gefinn kynbótastuðullinn 95
12

. Þegar heildarkynbótastuðull 

búsins er síðan reiknaður er tekið vegið meðaltal allra kúnna á búinu í hlutfalli við 

framleiðslu þeirra (Daði Már Kristófersson og Jón Viðar Jónmundsson, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Þar sem oftast er um heimanautsnotkun að ræða og eðlilegt er að gera ráð fyrir því að þau naut séu 

lakari, er gert ráð fyrir því að kynbótaeinkunn þeirra sé undir meðaltali. Meðaltal kynbótaeinkunnar 

miðast við 100. Hér er þó um ágiskun að ræða sem gæti því mögulega skekkt niðurstöðurnar.  
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6.  Niðurstöður 

Líkanið var metið tvisvar, fyrra skiptið var slembijaðargreining notuð og var þá 

skilgreind dreifing á báða leifaliði líkansins. Í síðara skiptið var líkanið aftur metið en 

í stað þess að ákvarða dreifingu leifaliðanna var handahófsúrtaksnálgun notuð. 

Kostnaðarfallið sem metið er eftirfarandi: 

𝑙𝑛𝐶𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝑦𝑖𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝑤𝑘 𝑖𝑡
+ 𝛽3𝑙𝑛𝑤𝑔𝑖𝑡

+ 𝛽4𝑙𝑛𝑤𝑠𝑖𝑡
+ 𝛽5𝑙𝑛𝑧𝑖𝑡 + 𝛽6𝑙𝑛𝑏 

+𝑣𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡  

þar sem 𝑤𝑘  er verð á kjarnfóðri, 𝑤𝑔  er verð á gróffóðri og 𝑤𝑠 er verð á fjármagni og 𝑧 

er fastur kostnaður. Kynbótastuðullinn er táknaður með 𝑏 og magn kvóta er táknað 

með 𝑦. Eftirfarandi band er sett á jöfnuna: 𝛽2 = 1 − 𝛽3 − 𝛽4. 

Tafla 6.1 - Mat á stuðlum með slembijaðargreiningu og slembijaðargreiningu með 

handahófsúrtaksnálgun.  

 

    Mat P-gildi 

  Stuðull 

Slemijaðargreining 

Slembijaðargreining 

með 

handahófsúrtaksnálgun 

Slemijaðargreining 

Slembijaðargreining 

með 

handahófsúrtaksnálgun 

Fasti bo 6,8991 6,8991 0,005 0,013 

Kvóti – mjólk b1 0,6884 0,6884 0,000 0,000 

Verð á kjarnfóðri b2 0,5865 0,5865 0,000 0,000 

Verð á gróffóðri b3 0,2365 0,2365 0,000 0,000 

Verð á fjármagni b4 0,1770 0,1770 0,000 0,000 

Fastur kostnaður b5 0,3709 0,3709 0,000 0,000 

Kynbótastuðull b6 -1,6814 -1,6814 0,002 0,004 

      
Aðrar breytur 

     

      
Meðaltal 𝜇 0,9363 0,9363 0,000 0,117 

Tímabreyta 𝜂 -0,0334 -0,0334 0,000 0,012 

Summa  dreifni leifaliða 𝜎𝑠
2 0,0763 0,0763 

  Hlutfall 

óhagkvæmniliðanna γ 0,6021 0,6021 

  
Dreifin óhagkvæmni leifaliðar   𝜎𝑢

2 0,0459 0,0459 

  
Dreifni slembibreytu 𝜎𝑣

2 0,0304 0,0304     

Stikarnir voru metnir með xtfrontier í tölfræðihugbúnaðinum STATA. 
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Sama hvor aðferðin er notuð er mat á stuðlum líkansins það sama, en p gildi þeirra er 

eitthvað frábrugðið, eins og sést í Töflu 6.1. Hér fæst það formerki sem vænst var 

eftir. Allar stærðir eru marktækt frábrugðnar frá núlli við 1% marktæknistig þegar 

notast var við slembijaðargreiningu. Þegar slembijaðargreining með 

handahófsúrtaksnálgun var notuð eru allir stuðlar marktækt frábrugðnir núlli við 2% 

marktæknistig að undanskildu meðaltalinu. Þegar stuðlarnir eru skoðaðir hver fyrir sig 

sést að þegar kvótinn eykst um 1% eykst kostnaður um 0,69%. Ef verð á kjarnfóðri 

hækkar um 1% mun kostnaður aukast um 0,59%, ef verð á gróffóðri hækkar um 1% 

mun kostnaður aukast um 0,24% og ef verð á fjármagni það er vaxtakostnaður eykst 

um 1% mun kostnaður aukast um 0,18%. Þegar fastur kostnaður eykst um 1% mun 

kostnaður hækka um 0,37%. Að endingu er það kynbótastuðullinn, en þegar hann 

hækkar um 1% mun kostnaður lækka um 1,68%.  

Eins og sést á þessum niðurstöðum eru ekki mikill munur á því hvort 

slembijaðargreining er notuð eða slembijaðargreining með handahófsúrtaksnálgun. 

Því má álykta að misdreifni hafi ekki haft mikil áhrif á niðurstöður líkans Battese og 

Coelli (1992). Gildi kynbótastuðulsins er enn það sama og er enn marktækt frábrugðið 

núlli. Ef 95% öryggisbilið er skoðað fyrir kynbótastuðulinn þegar slembigreiningu 

með handahófsúrtaksnálgun er beitt (sjá Viðauka II) er gildið á milli -2,8405 og 

-0,5223. Því eru 95% líkur á því að þýðismeðaltalið liggi á þessu bili. Ef reiknaður er 

ávinningur meðalbús, sem er með kostnað upp á 5.159.726 krónur og kynbótastuðul 

upp á 100,65, og stuðullinn hækkar um 1%, það er úr 100,65 í 101,66, þá mun 

kostnaður lækka um 86.683 krónur á ári. Í rannsókn Daða Más Kristóferssonar og 

Jóns Viðars Jónmundssonar (2006) þar sem þeir skoða áhrif kynbóta á hagnað kúabúa 

fást þær niðurstöður að hagnaður aukist um 0,84% þegar kynbótastuðullinn hækkar 

um 1%. Þessar niðurstöður er þó ekki sambærilegar, þar sem prósentuhækkun á 

hagnaði er ekki sambærileg við prósentulækkun á kostnaði þar sem hagnaður og 

kostnaður er ekki sama fjárhæðin. Einnig er aðferðafræðin á bak við niðurstöðurnar 

mjög ólík og því ekki samanburðarhæfar. 

Ef aðrar breytur í líkaninu eru skoðaðar sést að meðaltal óhagkvæmninnar 𝜇 er 0,94 

og er hún marktækt frábrugðin núlli við 1% marktæknistigið þegar 

slembijaðargreining var notuð. Varast ber þó að draga of miklar ályktanir af þessum 

stuðli þar sem hann er ekki marktækt frábrugðinn núlli þegar slembijaðargreining með 
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handahófsúrtaksnálgun var notuð. Stuðullinn við tímabreytuna er −0,03, en það þýðir 

að hagkvæmnin eykst með árunum. Stuðulinn er marktækt frábrugðinn núlli við 1% 

marktæknistig þegar slembijaðargreining var notuð og 2% marktæknistig þegar 

handahófsúrtaksnálgun var notuð. Með þessu er réttlætt notkun líkans sem hefur 

breytilega kostnaðarhagkvæmni yfir tíma. Í rannsókn Stefaníu Nindel og Sveins 

Agnarssonar (2002) fæst einnig sú niðurstaða að hagkvæmni ykist með tímanaum. 

Summa dreifni leifaliðanna 𝜎2 er 0,08 og hlutfall óhagkvæmni af heildardreifni er 0,6. 

Í rannsókn Stefaníu Nindel og Sveins Agnarssonar (2002) mældist hluti óhagkvæmni 

af heildarleifaliðunum 0,51 en Battese og Coelli (1995) fengu þá niðurstöðu að 

hlutfallið væri 0,952
13

. 

Að lokum er gert tilgátupróf um hvort hlutfall óhagkvæmni sé til staðar í líkaninu. 

Hægt er að skoða tilgátuna með því að nota Wald-próf. Þá er sett upp núlltilgátan 

𝐻0: 𝜎2 = 0 gegn 𝐻1: 𝜎2 > 0. Gildi prófsins er 𝜒2 5 = 3557,  p<0,000 fyrir 

slembijaðargreininguna og 𝜒2 5 = 1374, p<0,000 fyrir slembijaðargreiningu með 

handahófsúrtaksnálgun, því er tilgátunni hafnað og gert ráð fyrir að óhagkvæmniáhrif 

séu til staðar. Prófið hefur stóran galla þar sem það hafnar tilgátunni mun oftar en 

eðlilegt þykir (Coelli o.fl., 1998).  Hér er þó hægt að álykta sem svo að um 

óhagkvæmni sé að ræða þar sem p gildið er hverfandi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 Þess má geta að í rannsókn Stefaníu Nindel og Sveins Agnarssonar (2002) og Battese og Coelli 

(1995) er einungs um tæknióhagkvæmni að ræða en ekki kostnaðaróhagkvæmni. 



41 

 

 

 

7. Lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar er að renna enn sterkari stoðum undir mikilvægi 

kynbótastarfs í nautgriparækt. Þær niðurstöður fengust að hækkun kynbótamats um 

1% muni lækka kostnað búsins um 1,68%. Þetta eru því mjög jákvæðar niðurstöður 

fyrir kynbótastarfið í landinu. Meðalbúið sem í þessari rannsókn hefur tæpar 5,2 

milljónir í kostnað á ári og kynbótastuðul upp á 100,7 stig mun draga úr kostnaði um 

87.000 krónur á ári ef kynbótastuðull þess hækkar um 1%. 

Einnig fengust þær niðurstöður að tímastuðullinn sé -0,03 og því er hagkvæmni 

búanna að aukast yfir tímabilið. Hlutfall óhagkvæmni af heildardreifni reyndist vera 

0,6 og summa dreifini leifaliðanna var 0,08. 

Erfitt er að bera niðurstöðurnar saman við aðrar rannsóknir. Hér á landi hefur ein 

rannsókn verið gerð um þessi efni en aðferðafræðin er mjög ólík. Jafnframt er það 

erfiðleikum bundið að bera niðurstöðurnar saman við erlendar rannsóknir þar sem 

verð aðfanga er ólíkt milli landa, mismunandi aðstæður til framleiðslu og aðkoma hins 

opinbera að landbúnaðarframleiðslu er gríðarlega ólík. Einnig er algengt að 

niðurstöðurnar séu reiknaðar út í peningalegum stærðum og valda miklar sveiflur í 

gengi krónunnar erfiðleikum í samanburði.  

Athyglisvert er að niðurstöður slembijaðargreiningarinnar og 

slembijaðargreiningarinnar með handahófsúrtaksnálgun eru mjög áþekkar. Getum við 

túlkað það sem svo að misdreifnin hafi ekki haft mikil áhrif á niðurstöður líkans 

Battese og Coelli (1992). 

Þessar niðurstöður ættu að hvetja bændur enn frekar til að leggja alúð við 

kynbótastarfið. Ýmsar leiðir eru færar til að hraða framförum kynbóta íslensku 

mjólkurkýrinnar. Til að mynda með enn markvissara kynbótastarfi, að fjölga búum í 

skýrsluhaldi enn frekar og minnka verulega notkun á heimanautum. Sennilega væri þó 

fljótlegasta leiðin að flytja inn erlent erfðaefni til kynbóta. Áhugavert væri að gera 

frekari rannsóknir með stærra og bættu gagnasafni. Það þyrfti að leggja áherslu á að 
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bæta skráningu í bókhaldsforrit og hvetja fleiri bændur til að skila búreikningum. Þá 

væri einnig hægt að meta hvern eiginleika kynbótamatsins fyrir sig.  
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8. Viðaukar 

8.1 Viðauki I 

Útleiðsla á líkindafallinu er að mestu leyti fengin frá Battese og Coelli (1992) með 

nauðsynlegum breytingum. 

Hægt er að skrifa kostnaðarfallið upp á einfaldan hátt: 

𝑙𝑛𝐶𝑖𝑡 = 𝑔𝑖𝑡𝛽 + 𝑣𝑖𝑡 + 𝑢𝑖  

Þar sem 𝐶𝑖𝑡  er heildarkostnaður framleiðanda 𝑖 á tíma 𝑡, aðföng eru táknuð með 𝑔𝑖𝑡  og 

leifaliðirnir eru 𝑣𝑖𝑡  og 𝑢𝑖  líkt og áður. 

Samanlagður leifaliður kostnaðarjaðarsins er skilgreindur sem 𝜀𝑖𝑡 = 𝑣𝑖𝑡 + 𝜂𝑖𝑡𝑢𝑖  þar 

sem 𝜂𝑖𝑡 = 𝑒−𝜂(𝑡−𝑇). Þéttifall óhagkvæmnileifaliðarins, 𝑢𝑖 ≥ 0, sem er stýfð 

normaldreifður er eftirfarandi: 

𝑓 𝑢 =
1

 2𝜋𝜎𝑢  1 − 𝛷  −
𝜇
𝜎𝑢
  
∙ 𝑒𝑥𝑝  −

(𝑢𝑖 − 𝜇)2

2𝜎𝑢2
  

Þar sem 𝜇 er tíðasta gildi normaldreifingarinnar sem er stýfð fyrir neðan núll og 𝛷(·) 

er staðlað normal uppsafnað dreififall (e. standard normal cumulative distribution 

function). 

Þéttifall leifaliðar 𝑣 =  𝑣,…𝑣𝑇  sem er háður tíma verður: 

𝑓 𝑣  =
1

(2𝜋)𝑇/2𝜎𝑣𝑇
∙ exp  

−𝑣 ′𝑣 

2𝜎𝑣2
  

Hægt er að sýna fram á að meðaltal og dreifni óhagkvæmnileifaliðarins sé: 

𝐸 𝑢𝑖 = 𝜇 + 𝜎𝑢  
𝜙(−

𝜇
𝜎𝑢

)

1 − 𝛷(−
𝜇
𝜎𝑢

)
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og 

𝑉𝑎𝑟 𝑢𝑖 = 𝜎𝑢
2  1 −

𝜙(−
𝜇
𝜎𝑢

)

1 − 𝛷(−
𝜇
𝜎𝑢

)
 
𝜇

𝜎𝑢
+

𝜙(−
𝜇
𝜎𝑢

)

1 − 𝛷(−
𝜇
𝜎𝑢

)
   

Þar sem 𝜙(·) táknar þéttifall fyrir staðlaða normaldreifingu. Þar sem forsendur 

leifaliðanna eru að þeir séu óháðir hvor öðrum er sameiginlegt þéttifall (e. joint 

density function)  𝑢𝑖  og 𝑣𝑖 : 

𝑓 𝑢𝑖 , 𝑣𝑖 =
1

(2𝜋)(𝑇𝑖+1)/2𝜎𝑢𝜎𝑣
𝑇𝑖  1 − 𝛷(−

𝜇
𝜎𝑢

) 
∙ 𝑒𝑥𝑝  −

𝑢𝑢
𝑖

2𝜎𝑢2
−
𝑣 ′𝑣 

2𝜎𝑣2
  

og þá er sameiginlegt þéttifall fyrir 𝑢𝑖  og 𝜀𝑖 = (𝑣1 + 𝑢,… , 𝑣𝑇 + 𝑢)′ : 

𝑓 𝑢𝑖 , 𝜀𝑖 =
1

(2𝜋)(𝑇𝑖+1)/2𝜎𝑢𝜎𝑣
𝑇𝑖  1 −𝛷(−

𝜇
𝜎) 

∙ 𝑒𝑥𝑝  −
(𝑢𝑖 − 𝜇)2

2𝜎𝑢2
−
 𝜀𝑖 + 𝜂𝑖𝑢𝑖 

′(𝜀𝑖 + 𝜂𝑖𝑢𝑖)

2𝜎𝑣2
  

Þéttifall samanlagða leifaliðarins 𝜀𝑖  er fengið með því að heilda 𝑓 𝑢𝑖 , 𝜀𝑖  með tilliti til 

𝑢𝑖 ≥ 0  

𝑓 𝜀𝑖 =  𝑓 𝑢𝑖 , 𝜀𝑖 𝑑𝑢

∞

0

 

               =
 1−𝛷(−

𝜇 𝑖
∗

𝜎𝑖
∗) 

 2𝜋 
𝑇𝑖
2 𝜎𝑣

𝑇𝑖−1
(𝜎𝑣

2+𝜂 𝑖
′ 𝜂𝑖𝜎𝑢

2) 1−𝛷(−
𝜇

𝜎𝑢
) 

∙ 𝑒𝑥𝑝  −
𝜀𝑖 ′𝜀𝑖

2𝜎𝑣
2 +

𝜇2

2𝜎𝑢
2 −  

𝜇 𝑖
∗

𝜎𝑖
∗ 

2

                    (5) 

þar sem 𝜇𝑖
∗ =

𝜇𝜎𝑣
2+𝜂 𝑖 ′𝜀𝑖𝜎𝑢

2

𝜎𝑣
2+𝜂 𝑖 ′𝜂 𝑖𝜎𝑢

2   og 𝜎𝑖
∗2 =

𝜎𝑢
2𝜎𝑣

2

𝜎𝑣
2+𝜂 𝑖 ′𝜂 𝑖𝜎𝑢

2. 

Af jöfnu (5) leiðir að skilyrt þéttifall (e. conditional density function) 𝑢𝑖  gefið 𝜀𝑖er: 

                                𝑓 𝑢𝑖  𝜀𝑖 =
1

(2𝜋)1/2𝜎𝑖
∗ 1−𝛷(−

𝜇 𝑖
∗

𝜎𝑖
∗) 
∙ 𝑒𝑥𝑝  −

(𝑢𝑖−𝜇 𝑖
∗)2

𝜎𝑖
∗                            (6) 

Þetta er skilyrt þéttifall fyrir stýfðu normaldreifinguna.  
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Þéttifall fyrir 𝐶𝑖  er hægt að finna með því að nota jöfnu (6) og skipta út 𝜀𝑖  fyrir 

(𝐶𝑖 − 𝑔𝑖𝛽). Náttúrulegur lógaritmi líkindafalls fyrir úrtak, 𝐶 = (𝐶1
′ ,𝐶′2,… ,𝐶′ 𝑁)   er 

því: 

 

Þar sem 𝜃∗ =  𝛽′ ,𝜎𝑣
2,𝜎𝑢

2, 𝜇, 𝜂 .  Til einföldunar er 𝜎𝑆
2 = 𝜎𝑣

2 + 𝜎𝑢
2 sem er samanlögð 

dreifni beggja leifaliðanna og 𝛾 = 𝜎𝑢
2/𝜎𝑠

2 sem er hlutfall dreifni 

óhagkvæmnileifaliðarins af heildardreifninni. Eftir því sem 𝛾 er hærra útskýrir 

óhagkvæmni meira af dreifninni og öfugt ef 𝛾 er lágt, þá skýrir dreifni 

óhagkvæmnileifaliðarins lítinn hluta af heildardreifninni. Nú er hægt að skrifa 

líkindafallið sem: 

 

Þar sem 𝜃 =  𝛽′ ,𝜎𝑠
2, 𝛾, 𝜇, 𝜂 ′ , 𝑧 = 𝜇/(𝛾𝜎𝑠

2)1/2   og  𝑧 =
𝜇 1−𝛾 +𝛾𝜂 𝑖

′ (𝑐𝑖−𝑔𝑖𝛽)

 𝛾(1−𝛾)𝜎𝑠
2 1+(𝜂 𝑖

′ 𝜂 𝑖−1)𝛾  
1/2 

Til að fá mat á stuðla líkindafallsins er það diffrað með tilliti til tiltekins stuðuls og 

lágmark fundið.  
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8.2 Viðauki II 

Tafla 8.1 - Niðurstöður úr slembijaðargreiningu. 

          95% Öryggisbil 

  Stuðull Mat Staðalfrávik P-gildi Neðri mörk Efri mörk 

Fasti bo 6,8991 2,4790 0,005 2,0404 11,7578 

Kvóti – mjólk b1 0,6884 0,0360 0,000 0,6178 0,7589 

Verð á kjarnfóðri b2 0,5865 0,0192 0,000 0,5488 0,6242 

Verð á gróffóðri b3 0,2365 0,0154 0,000 0,2063 0,2667 

Verð á fjármagni b4 0,1770 0,0131 0,000 0,1514 0,2026 

Fastur kostnaður b5 0,3709 0,0258 0,000 0,3203 0,4215 

Kynbótastuðull b6 -1,6814 0,5408 0,002 -2,7415 -0,6214 

       
Aðrar breytur 

      

       
Meðaltal μ 0,9363 0,1551 0,000 0,6324 1,2402 

Tímabreyta 𝜂 -0,0334 0,0082 0,000 -0,0493 -0,0174 

Summa  dreifni leifaliða 𝜎𝑠
2 0,0763 0,0059 

 

0,0655 0,0888 

Hlutfall 

óhagkvæmniliðanna γ 0,6021 0,0375 

 

0,5269 0,6727 

Dreifni óhagkvæmni 

leifaliðar 𝜎𝑢
2 0,0459 0,0059 

 

0,0343 0,0576 

Dreifni slembibreytu 𝜎𝑣
2 0,0304 0,0020   0,0264 0,0343 
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Tafla 8.2 - Niðurstöður úr slembijaðargreiningu með handahófsúrtaksnálgun.  

          95% Öryggisbil 

  Stuðull Mat 

Staðalfrávik úr 

handahófsúrtaksnálgun P-gildi Neðri mörk Efri mörk 

Fasti bo 6,8991 2,7666 0,013 1,4767 12,3216 

Kvóti – mjólk b1 0,6884 0,0380 0,000 0,6139 0,7628 

Verð á kjarnfóðri b2 0,5865 0,0327 0,000 0,5224 0,6505 

Verð á gróffóðri b3 0,2365 0,0295 0,000 0,1786 0,2944 

Verð á fjármagni b4 0,1770 0,0322 0,000 0,1138 0,2402 

Fastur kostnaður b5 0,3709 0,0276 0,000 0,3168 0,4250 

Kynbótastuðull b6 -1,6814 0,5914 0,004 -2,8405 -0,5223 

       
Aðrar breytur 

      

       
Meðaltal μ 0,9363 0,5966 0,117 -0,2329 2,1055 

Tímabreyta 𝜂 -0,0334 0,0133 0,012 -0,0595 -0,0073 

Summa  dreifni leifaliða 𝜎𝑠
2 0,0763 0,0081 

 

0,0620 0,0939 

Hlutfall 

óhagkvæmniliðanna γ 0,6021 0,0523 

 

0,4966 0,6988 

Dreifin óhagkvæmni 

leifaliðar 𝜎𝑢
2 0,0459 0,0078 

 

0,0306 0,0612 

Dreifni slembibreytu 𝜎𝑣
2 0,0304 0,0035   0,0235 0,0372 
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